
 ةراهطلا بانك :الوأ

 باوبأ ةرشع ىلع لمتشيو

 :لئاسم ةدع هيفو ءهايملاو ةراهطلا ماكحأ يف : لوألا بابلا

 : اهماسقأو . اهتيمهأ نايبو , ةراهطلاب فيرعتلا ىف : ىلوألا ةلأسملا

 ‹ اهطورش دكأو « ةالصلا حاتفم يه ةراهطلا : اهماسقأو ةراهطلا ةيمهأ ١-

 . طورشملا ىلع مدقتي نأ دبال طرشلاو
 : نيمسف ىلع ةراهطلاو

 ام لكو يصاعملاو كرشلا نم بلقلا ةراهط يهو ةيونعم ةراهط : لوألا مسقلا
 دوجو عم ندبلا ةراهط ققحتت نأ نكمي الو , ندبلا ةراهط نم مهآ يهو « هيلع نار

 . [ ۲۸: ةبوتلا ] © EAE 3 : ىلاعت لاق امك كرشلا سجن

 . ةيلاتلا رطسألا يف اهيف لوقلا ليصفت يتأيسو « ةيسحلا ةراهطلا : يناثلا مسقلا

 . راذقألا نم ةهازنلاو « ةفاظنلا : ةغللا ىف ىهو : اهفيرعت -؟

 قتلا لاو تسلا حالطصالا يفو

 يف ءاملا لامعتساب ةالصلا نم عناملا فصولا ةلازإ : ثدحلا عافتراب دارملاو

 ىلع هرورم يفكي رغصأ ًاثدح ناك نإو  ربكأ ثدحلا ناك نإ« ندبلا عيمج
 وهو « هنع سونی ام لمعتسا هنع زجع وأ ءاملا دقف نإو « ةينب ءوضولا ءاضعأ

 . مميتلا باب يف هللا ءاش نإ اهركذ يتأيسو . ًاعرش اهب رومأملا ةفصلا ىلع « بارتلا

 . ناكملاو ىوثلاو ندبلا نم ةساجنلا لاوز : يأ : ثّبخلا لاوزب دارملاو

 ‹ ثبخ ةراهطو « ندبلاب صتختو ثدح ةراهط : نيعون ىلع ةيسحلا ةراهطلاف

 . ناكملاو « بوثلاو « ندبلا يف نوكتو

 , ربكأ ثدحو « ءوضولا هب بجي ام وهو « رغصأ ثدح : نيعون ىلع ثدحلاو

 . لسغلا هب بجي اموهو

 )١( ثدح : ناعون وهو . ةراهطلا هل طرتشي ام اهوحنو ةالصلا نم عني ندبلاب مئاق فصو وه : ثدحلا -
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 ةا بهن کو ةلايمق بح یک : : عاونأ ةثالث ىلع ثّبَحل و

 : ةراهطلا هب لصحت يذلا ءاملا : ةيناثلا ةلأسملا

 وهو ثدحلا هب عفريو سجنلا هب لازي . هب رهطتي ءيش لا جاتحت ةراهطلا

 رهطملا هتاذ يف رهاطلا : وهو ءروُهّطلا ءاملا وه ةراهطلا هب لصحت يذلا ءاملاو « ءا

 ءاوس « اهيلع قلخ يتلا هتفص ىلع : يأ « هتقلخ لصأ ىلع يقابلا وهو  هريغل
 ءامك : ضرألا يف 1 وأ ءدّرَملاو جولثلا بوذو رطملاك : اسل نك الزان ناک

 0 ا . راحبلاو رابآلاو نويعلاو راهنألا
 هلوقلو . :1١[ لافنألا ]4 هدب هر يطا هام املا صم ڪا ليو : ىلاعت هلوقل

 . [ 48: ناقرفلا ] * رو ا اا فالو ¥ : ىلاعت

 . "1/(دربلاو جلثلاو ءاملاب ياياطخ نم ينلسغا مهللا) : كي

 . '(هتتيم لحل ا « هؤام روهطلا وه) : رحبلا ءام نع لي
 هباش امو « نوميللاو ريصعلاو نيزنبلاو لخلاك ءاملا ريغ عئامب ةراهطلا لصحت الو

 تناك ولف [::ةدئالا]4 اًبَيَطاَديِعَصْأوُمَكَيَتَقََم اوُدَجَرَلَف » : ىلاعت هلوقل ؛ كلذ
 . بارتلا ىلإ لقني ملو « هيلإ ءاملا مداع لقنل ءاملا ريغ عئاب لصحت ةراهطلا

 : ةساجن هتطلاخ اذإ ءاملا : ةثلاثلا ةلأسملا

 چ هنول وأ « همعط وأ « هحير - ةثالغلا هفاصوأ دحأ ترّيغف ةساجن هتطلاخ اذإ ءاملا

 ‹ ءوضولاب اذه عفتريو . طئاغو لوب نم نيليبسلا نم جراخلاك ءوضولا ءاضعأب موقي يذلا وهو ؛رغصأ =

 : ثدحلا ةراهطف اذه ىلعو . لسغلاب عفتري اذهو « ةبانجلاك « هلك ندبلاب موقي يذلا وهو ؛ ربكأ ثدحو

 حرشلا : رظنا . مميتلا وهو ؛ امهرذعت دنع امهنم لدبو « ءوضولا يهو ؛ ىرغصو « لسغلا يهو ؛ ىربك

 . اهنايب ىتأيسو « ةساجنلا : ثبخلاو . )۲۳۸/١( هتلدأو ىمالسإلا هقفلا «(19/1) عتمملا

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )۷٤٤( « مقرب ملسمو )098( .
3 (T47) مقرب 5 نياو ؛ (ه9) مقرب يئاسنلاو ؛ (59) مقرب يذمرتلاو » (AT) مقرب دواد وبأ هجرخأ 6 

 مقرب يئاسنلا ننس حيحص) ىنابلألا هححصو . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق 0۸) :
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 ناك نإف : هفاصوأ دحأ ريغت ملو ةساجنلا هتطلاخ نإ امأ -اليلق وأ اریثک ناک

 لصحت الو« سجنيف ًاليلق ناك نإ امأو « هب ةراهطلا لصحتو سجني مل ًاريشك
 . كلذ نود ام ليلقلاو « رثكأف نيف غلب ام ريثكلا ءاملا ٌدحو . هب ةراهطلا

 هللا لوسر لاق : لاق ايي يردخلا ديعس يبأ ثيدح كلذ ىلع ليلدلاو

 اه للا نيقر هع ودا یاو ی هيب رو 3
 . , 9 (ثبخلا لمحي مل نيتلق ءاملا غلب اذإ) : لاق يَ هللا لوسر نأ

 : رهاط هطلاخ اذإ ءاملا : ةعبارلا ةلأسملا

 نالا وأ ةوباضلا نأ راجت ألا قارات ةرهاط ام هاا اذإ دالا
 .هيلع طلاخلا كلذ بلغي ملو « ةرهاطلا داوملا نم كلذ ريغ وأ ردنا وأ

 هناحبس هللا نأل ؛ ةساجنلاو ثدحلا نم هب رهطتلا زوجي روهط هنأ حيحصلاف

 اسير يَسَمَلَوأ طيباقلا نكد ةجوأ رفَس وأ صرنا » : لاق ىلاعتو
 . [ مب ءاسنلا] # CR E دوف امو دف

 الاون ال باب لك یک یا ناس ىف اک ةيآلا يف ءاملا ظفلف
 فراغ نيكل

 رثكأ وأ « اسمح وأ ًاثالث اهنلسغا) : هتنبا زيهجتب نمق يتاللا ةوسنلل ةي هلوقلو

 (0)( هفاك هيا ًاروفاك ةرخآلا يف نلعجاو « ردسو ءامب ¢ نتيأر نإ كلذ نسم

 ءاملا نم ًارتل ٠٠٠,١ -ًاعاص ٩۴,۰۷۰ براقي ام يواست یهو . لالقو للق اهعمج « ةرجلا يه ةلقلا )١(
 ١ ١ ا زرق نح لار

 مقرب « ةعاضب رئب يف ءاج ام باب ةراهطلا باتك يف دواد وبأو ‹(1/۳) هدنسم يف دمحأ هجرخأ (۲)

 هسجني ال ءاملا نأ باب « ةراهطلا باتك يف يذمرتلاو « (۲۷۷) مقرب هايملا باتك يف يئاسنلاو « )1١(

 . )45/١( ءاورإلا يف ينابلألا هححصو . نسح ثيدح : لاقو (55) مقرب ءيش

 يذمرتلاو « (57) مقرب ءاملا سجني ام باب ةراهطلا باتك يف دوادوب او ء (۷/۲) مقرب دمحأ هجرخأ (؟)
 نباو « )٥۲( مقرب ةراهطلا باتك يئاسنلاو « (1۷) مقرب ءيش هسجني ال ءاملا نأ باب ةراهطلا باتك يف
 هسحجني مل نيتلق ءاملا ناك اذإ : هظفلو )٥۷( مقرب سجني ال يذلا ءاملا رادقم ساب ةراهطلا باتك هجام

 . )٤٥/١( ءاورإلا ىف ىنابلألا هححصو « ءىش

 . ًاضيأ فلألا رسكب لاقيو . ٌُضْرُحَلا : ةيبرعلاب هل لاقيو « يديألا هب لسغت ضمح وهو « برعم (4)
 . (489) مقرب ملسمو « (اهريغو ء ۱۲۵۹ ۰۱۲۰۸۰ ۱۲۰۲۳) مقرب يراخبلا هجرخأ : هيلع قفتم )٥(
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 : ةراهطلا يف لمعتسملا ءاملا مكح : ةسماخلا ةلأسملا

 -لستغملاو ئضوتملا ءاضعأ نع لصفنملا ءاملاك- ةراهطلا يف لمعتسملا ءاملا

 مل هنأ ماد ام« سجنلا ليزيو ثدحلا عفري « حيحصلا ىلع هريغل رهطم رهاط

 . نوللاو معطلاو ا : ةثالثلا فاصوألا دحأ هنم ريغتي

 ىلع اوداك ًاضوت اذإ ناك يك د ىبنلا نأ) : هتراهط ليلدو

 ناك ولو . "؟اضيرم ناك ذإ ا قل هنألو '(هئوضو

 يف نوؤضوتي اوناك هءاسنو نوعا هك يبنلا نألو « كلذ e مل اسف
 ر فهل ال اذه لثشمو أ ناقجلا يف E راونألاو حادقألا

 نإ) : ًابنج ناك دقو ةريره ىبأل هلك هلوقلو « لمغتسُملا نم ءاملا يف عقي

 . هل هتسامم درجمب هتيروهط دقفي ال ءاملا نإف كلذك ناك اذإو . "7 (سجني ال نمؤملا
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 e ةميهبو نييمدآلا رآسأ : ةسداسلا ةلأسملا

 لوسر نا كيف دقو < ضئاحلاو بنجلا 0 1 ناك ءاوس « رهاط
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 اق لع هللا
 تعوم

 ر

 نه ترق تناك اهنأ :ةتاعغ نو.( نصفي ال ن

 هيف عضوم ىلع هاف عضيف « لي هللا لوسر هذخأيف « ضئاح يهو ءانإلا

 . اهريغو ماعنألا ةميهب نم همحل لكؤي ام رؤس ةراهط ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 الو ‹ رهاط اهرؤس نأ : حيحصلاف اهريغو رمحلاو عابسلاك همحل لكؤي ال ام امأ

 . اريثك ءاملا ناك اذإ ةصاخبو « ءاملا ىف رثؤي

 )١( مقرب يراخبلا هاور )۱۸۹( .
 . (1515) مقرب ملسمو « (0501) مقرب يراخبلا هجرخأ (؟)

 . هيف برشي ءانإ : وهو «روت عمج (؟)
 )٤( ةعصقلاك يهو « ةّئفَج : اهتدحاو .

 . (۳۷۱) مقرب ملسم هاور (ه)
 . (۳۷۱) مقرب ملسم هاور (5)

 ۷ . (۳۰۰) مقرب ملسم هاور (۷)



 کک ا اهي نيس و او الا ناك اذإ اهأ

 نم هبوني امو « ءاملا نع لئس هي هنآ ةو اسلا فيولا : كلك الفقو

 يف لب هلوقو « (ثبخلا لمحي مل نيتلق ءاملا غلب اذإ) : لاقف « عابسلاو باودلا
 كيل نينار نم يعن + سيب تيس اهلإز ؟هانإلا نب يرش دقو ربل
 ‹ اهرؤس ةساجنب انلق ولف . بلاغلا يف اهنم زرحتلا قشي و )(تافاوطلاو

 . ةمألا هذه نع ةعوفرم ىهو « ةقشم كلذ ىف ناكل « ءايشألا لسغ بوجوو

 ۰ E ىو يللا وسلا

 اع هللا لوبسز نأ هلی ةريره يبأ نعش : بلكلا امأ

 ا؟7(بارتلاب نهالوأ « تارم عبس هلسغي نأ « بلكلا هيف '' علو اذإ مكدحأ

 « شجر رەنا ١ : ىلاعت هللا لاق « هتراذقو « هثبخو « هتساجنلف : ريزنخلا امأو
 . [ :٠٤١ ماعنألا ]

 يف يذمرتلاو « )۷١( مقرب ةرهلا رؤس باب ةراهطلا باتك يف دواد وبأو (197/5) مقرب دمحأ هجرخأ )١(
 ينابلألا هححصو « حيحص نسح ثيدح : لاقو (۹۲) مقرب ةرهلا رؤس يف ءاج ام باب ةراهطلا اتك
 . (۲۳ مقر ءاورإلا)

 . هناسلب هنم برش : غلو (۲)

 . ملسمل ظفللاو « )۲۷۹(-٩4۱ مقرب ملسمو < (۱۷۲) يراخبلا هاور (۳)

° 



 نم وأ ديدحلا نم تناك ءاوس 5 و ءاملا اهيف ظفحي ا ةيعوألا يه : : ةينآلا

 4 ایج ضا فام ڪک کیدا اوه 9: ىلاعت هلوقل ؛ ةحابإلا اهيف لصألاو . هريغ

 . [ :٠۹ ةرقبلا ]

 : ةراهطلا يف امهريغو ةضفلاو بهذلا ةينآ لامعتسا : ىلوألا ةلأسملا

 اذإ « لامعتسالا رئاسو برشلاو لكألا يف يناوألا عيمج لامعتسا زوجي

 ادع ام « ةحابإلا وهو لصألا ىلع اهئاقبل « ةنيمث تناك ولو « ةحابم ةرهاط تناك

 رئاس نود « ةصاخ امهيف برشلاو لكألا مرحي هنإف ‹ ةضفلاو بهذلا ةينأ

 يف اولكأت الو ةضفلاو بهذلا ةينآ يف اوبرشت ال) : كلي هلوقل ؛ لامعتسالا

 برشي يذلا) : وَ هلوقو « (ةرخآلا يف مكلو ايندلا يف مهل اهنإف اهفاحص

 لكألا ميرحت ىلع صن اذهف ("/(منهج ران هنطب يف رجرجي اغإ ةضفلا ةينآ يف
 يهنلاو . ةراهطلا ىف اهلامعتسا زاوج ىلع لدف « لامعتسالا رئاس نود برشلاو

 8 هيف يذلا ا فيستا را ههنا ومل وأ« صلاخلا ءانإلا لوانتي ماع

 . ةضفلاو بهذلا نم

 چو

 : ةضفلاو بهذلاب بّبضملا ءانإلا لامعتسا مكح : ةيناثلا ةلأسملا

 مومع تحت هلوخدل ؛ ًاقلطم ءانإلا لامعتسا مرح بهذلا نم ةبضلا تناك نإ

 ؛ ءانإلا لامعتسا زوجي هنإف ةريسي يهو ةضفلا نم ةبضلا تناك نإ امأ ٠ صنلا

 lz بعشلا ناكم ذختاف

 ا هللا لوسر حاق رسكنا) : لاق ةف سنا تی

 5 "/(ةضف نم ةلسلس

 . )/5١51( مقرب ملسمو « (0477) مقرب يراخبلا هاور(١)
 . )5١56( مقرب ملسمو , )٥٦۳٤( مقرب يراخبلا هاور )۲(

 . يلطلا : وَمَا ()
 )٤( هوحنو ديدحلاب روسكملا ءانإلا لصو وه : بيبضتلا .

 )٥( مقرب يراخبلا هاور )۳۱۰۹( .



 : رافكلا ةينآ : ةثلاثلا ةلأسملا

 اهلامعتسا زوجي ال هنإف , اهتساجن تملع اذإ الإ « لحلا رافكلا ةينأ ىف لصألا

 ضرأب انإ هللا لوسر اي تلق : لاق ىنشخلا ةبلعث ىبأ ثيدحل ؛ اهلسغ دعب الإ

 اهريغ اودجت ال نأ الإ اهيف اولكأت ال) : لاق ؟مهتينآ يف لكأنفأ « باتك لهأ موق
 (١)(اهيف اولك مث « اهولسغاف ١ . 5 ا

 هنإف ‹ ةساحنلا ةرشابع نيفورعم ريع اهلهأ نوكي نأب اهتساجن ملعت مل ادإ امأو

 دقو ¢ باتكلا لهآ ماعط اكل حابأ لق هناحبس هللا نألو 6 (")ةكرشم ةأرما ةداّرَم

 (”)اهنم لكأف ةخنس ةلاهإو

 : ةتيملا دولج نم ةذختملا ةينآلا يف ةراهطلا : ةعبارلا ةلأسملا

 دقف غبد باهإ امأ) : يج هلوقل هلامعتسا زاجو رهط غبد اذإ ةتيملا دلج
 هوغبدف اهباهإ اوذخأ 3 فلك لاقف ةتيم ةاش ىلع ّرم قي هنألو . (رهط
 تناك اذإ اف او ا هل مرح اغإف) : لاق . ةتيم اهنإ : اولاقف ؟(هب اوعفتناف
 . الف الإو ةاكذلا اهلحت ام ةتيملا

 محللا امأو -ةايحلا ا ةحابملا ةتيملا رعش يأ -رهاط وهف اهرعش امأ
 افاد ةة نا لإ > : ىلاعت هلوقلا هلكأ مرحمو « سجن هنإف

 لوا . [ 160: ماعنألا ] % شجر هنو رح مح

 )١( مقرب يراخبلا هاور )٥٤۷۸( « مقرب ملسمو )۱۹۳۰( .

 ءاضق باب دجاسملا باتك ملسمو (*44) مقر بيطلا ديعصلا باب مميتلا باتك يف يراخبلا هاور (۲)
 . اهريغ نم دلج اهيف دازي ةريبك ةبرق : : ةدازملاو ء(585) مقرب ةتئافلا ةالصلا

 . تيزلاو محشلا : ةلاهإلاو )71١/1١( ءاورإلا يف ينابلألا هححصو . (۲۱۱۰۲۱۰/۴۳) دمحأ هجرخأ (؟)
 حيرلا ةريغتملا : ةخنسلاو

 د باهإلا (5)

 . سابع نبا ثيدح نم (رهط دقف باهإلا غبد اذإ) : ظفلب (۴٦٦) ) مقرب ا (١١ه0) ) مقرب يذمرتلا هاور )هر

 ل ) مقرب هجام نباو « (5*) مقرب ملسم هاور (5)
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 داوم ةطساوب . دلجلا يف ناك يذلا رذقلاو ىذألا فيظنتب غبدلا لصحيو

 . امهوحنو رعرعلا وأ ظَرقلاك فورعملا تابنلاب وأ « هريغو حلملاك ءاملا ىلإ فاضت

 ىف اهنود امو ةرهلا دلجف اذه ىلعو ‹ رهطي ال هنإف ةاكذلا هلحت ال ام اّمأو

 ۰ . ًارهاط ةايحلا لاح يف ناك ولو « غبدلاب رهطي ال ةقلخلا

 . غابدلاب رهطي ال هنإف ةايح ا يف ارهاط ناك ولو هلكأ مرحي ام دلجو

 رهطي هدلج نإف ‹ محللا لوكأم نم وهو « تام ناويح لك نأ : ةصالخلاو

 رهطي ال هدلج نإف « محللا لوكأم نم سيلو « تام ناويح لكو « غابدلاب

 . غابدلاب



 :لئاسم ةدع هيفو .اهبادآو ةجاحلا ءاضق يف :ثلاثلا بابلا

 : رخآلا ماقم امهدحأ مايقو رامجتسالاو ءاجنتسالا : ىلوألا ةلأسملا

 رهاطب هحسم : رامجتسالاو . ءاملاب نيليبسلا نم جراخلا ةلازإ : ءاجنتسالا

 يبنلا نع كلذ توبثل ؛ رخآلا نع امهدحأ ئزجيو . هوحنو رجحلاك قسم حابم

 مالغو انأ لمحأف « ءالخلا لخدي لي ىبنلا ناك) : لاق ْمِاَمَي سنأ نعف : كك

 . اهنع هللا يضر ةشئاع نعو . '' !(ءاملاب يجنتسيف « ةزنعو ءام نم ةوادإ يوحن

 ‹راجحأ ةثالثب بطتسيلف « طئاغلا ىلإ مكدحأ بهذ اذإ) : لاق لي ىبنلا نع

 . لضفأ امهنيب عمجلاو . "(هنع ئزجُ اهنإف
 ء حابم قم رهاط لك نم اهماقم موقي ام وأ ةراجحلاب لصحي رامجتسالاو

 7 . 9 ت 2 ةراجحلاب رمجتسي ناك هل ىبنلا نأل ؛ كلذ وحنو بشخلاو قرولا ليدانمك

 ا

 ثالث نم لقأ رامجتسالا يف ئزجي الو . ءاقنإلا يف اهلثاي ام اهب قحليف

 ىجنتسن نأ - اك ىبنلا ىنعي - اناهن) : يق ناملس ثيدحل ؛ تاحسم

 وأ عيجرب يجنتسن نأو «راجحأ ةثالث نم لقأب يجنتسن نأو « نيميلاب

 . 7(مظع

 : ةجاحلا ءاضق لاح اهراب دتساو ةلبقلا لابقتسا : ةيناثلا ةلأسملا

 وبأ نان ا وأ اوفر کلا 50903 الو 3 ةلبقلا ١ الف طئاغلا

 , اهنع فرحننف « ةبعكلا وحن تينُب دق ضيحارم اندجوف « ماشلا انمدقف : بويأ

 : دلج نم ريغص ءانإ : ةوادإلاو « )۷۱( مقرب ملسم هاور 60

 )۲( . حيحص دانسإ : لاقو )١54( مقرب ينطقرادلاو « )٠١8/5( دمحأ هجرخأ (؟
 . ثؤّرلاو ةرذعلا : عيجرلاو « (۲۹۲) مقرب ملسم هاور (۳)

 . (؟54) مقرب ملسمو « )١54( مقرب ءوضولا باتك يف يراخبلا هاور )٤(

۹ 



 ؛ كلذب سأب الف « هرتسي ءىش ةلبقلا نيبو هنيب ناك وأ « ناينب ىف ناك نإ امأ

 هتيب يف لوبي 4 هللا لوبمر يار ةنأ) اعلا يضر رجع نبا تيد
 نبا اا : لاق رغصألا ناورم ثيدحلو < ()(ةبعكلا e ماشلا لبقتسم

 سيلأ « نمحرلادبع ابأ : تلقف « هيلإ لوبي سلج مث « ةلبقلا لبقتسم هريعب رمع
 كنيب ناك اذإ امأ ء ءاضفلا ىف اذه نع ىهن امنإ ىلب : لاق ؟اذه نع ىهن دق

 نايتبلا يف ىتح كلذ كرت لضفألاو . 7 (سأب الف كرتسي ءيش ةلبقلا نيبو
 ۰ ۰ . ملعأ هللاو

 : ءالخلا لخادل هلعف نسي ام : ةثلاثلا ةلأسملا

 ثبحلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا هللا مسب» : لوق ءالخلا لخادل نسي

 دنع ىرسيلا هلجر يدقتو . «كنارفغ» : جورخلاو ءاهتنالا دنعو . «ثئابخلاو

 . ضرألا نم وندي ىتح هتروع فشكي ال نأو « جورخلا دنع ىنميلاو لوخدلا
 كلذ ةلدأو . ىرُي ال ىتح راتتسالاو داعبإلا هل بحتسي ءاضفلا ىف ناك اذإو

 هللا لوسر عم انجرخ) : لاق ليم E : هلک

. 

 تاروعو نجلا نيب ام رتس) : هي هللا لوسر لاق : لاق ي ىلع ثيدحو

 . (؟7(هللا مسب : لوقي نأ « ءالخلا لخد اذإ مدآ ىنب
 ذوعأ ىنإ مهللا) : لاق ءالخلا لخد اذإ غلي ىبنلا ناك : هيَ سنأ ثيدحو

 , EE ثنخلا نم كب

 . (555) مقرب ملسمو « )۱٤۸( مقرب يراخبلا هاور )١(

 ¢ ينطقرادلا هححصو (1654/1) مكاحلاو« )10۸( مقرب ينطقرادلاو « (۱۱١) مقرب دواد وبأ هاور )۲(

 )1 مقرب ءاورإلا : رظنا) ينابلألاو 4 يمزاحلاو ‹« رجح نبأ ظفاحلا هنّسحو 0 يبهذلا هقفاوو مكاحلاو

 هحام نبا حيحص رظنا 58 حم هدانسإو ؛ هل ظفللاو « (to) مقرب هحام نباو « )۲( مقرب دواد وبأ هاور 6

(/). 
 6 يذمرتلا ةيشاح يف ركاش مخ هتسحو 505( مقرب يذمرتلاو « )4۷) مقرب هحام نيا هاور )5

 . (۳1۱) مقرب ريغصلا عماجلا حيحص . ينابلألا هححصو

 . )۴۷١( مقرب ملسمو ء )۱٤۲( مقرب يراخبلا هاور )٥(

٠ ١ 



 ) : اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدحو

 | . (١)(كنارفغ

 ال ةجاحلا دارأ اذإ ناك كي لب يبنلا نأ) : امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحو

 . "7 (ضرألا نم وندي ىتح هبوث عفري

 : لاق ءالخلا نم جرخ اذإ يج ناك

 : ةجاحلا ءاضق دارأ نم ىلع هلعف مرحي ام : ةعبارلا ةلأسملا

 أ) : كلي ىبنلا نع راع دكارلا ءاملا يف لوبلا مرحي

 . !7(دكارلا ءاملا يف لوبلا

 ال هلوقل . اهب يجنتسي الو « لوبي وهو هنيميب هركذ كسمي الو
 ا ام يجنتسي الو « هنيميب هركذ ٌنذخأي الف مكدحأ

 تحت وأ ةماعلا قئادحلا يف وأ لظلا يف وأ قيرطلا يف طئاغلا وأ لوبلا هيلع مرحيو

 نعالملا اوقتا) : كيج هللا لوسر لاق : لاق ذاعم ىور امل ؛ هايملا دراوم وأ ةرمثم ةرجش

 نأ اَ ةريره يبأ ثيدحلو , (لظلاو « قيرطلا ةعراقو « دراوملا يف زاربلا : ثالغلا
 يذلا) : لاق ؟هللا لوسر اي نانعاللا امو : اولاق « (نينعاللا اوقتا) : لاق يل يبل

 هيلع مرحيو , نآرقلا ةءارق هيلع مرحي امك . 7 (مهلظ يف وأ سانل قيرط يف ىل
 يبنلا ىهن) : لمَ رباج ثيدحل ؛ مرتحلا ماعطلاب وأ مظعلا وأ ثورلاب رامجتسالا

 لاق  نيملسملا روبق نيب ةجاحلا ءاضق مرحيو . ( رعبب وأ مظعب حسمتي نأ هل
 . ^ (؟قوسلا طسو وأ « يتجاح تيضق روبقلا طسوأ يلابأ ال) : ل

 عماجلا حيحص) ينابلألا هنسحو . بيرغ نسح : لاقو « (۷) مقرب يذمرتلاو « (۱۷) مقرب دواد وبأ هاور )١(
 ريغصلا ۷١۷(( .

 مقرب ريغصلا عماجلا حيحص رظنا « ينابلألا هححصو )١4( مقرب يذمرتلاو « )١5( مقرب دواد وبأ هاور (۲)
 .(؛"05؟)

 يرجي ال يذلا نكاسلا وه : دكارلاو . (۲۳۹) مقرب يراخبلا دنع هوحنو « (۲۸۱) مقرب ملسم هاور (۳)

 )٤( مقرب يراخبلا هاور )١55( (؟51/) مقرب ملسمو « هل ظفللاو .
 )١/ ليلغلا ءاورإ رظنا نسح هدانسإو . (۳۲۸) مقرب هجام نباو « (16) مقرب دواد وبأ هاور ()

 . (؟59) مقرب ملسم هاور (5)
 (۲۹۴) مقرب ملسم هاور (۷)
 )1/1 ليلغلا ءاورإ ىف ىنابلألا هححصو )١16510( مقرب هجام نبا هاور (۸)

١١ 
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 E لاح الب حير بهم لابقتسا ةجاحلا ءاضق لاح » 5
 (17هيلع دری ملف هع لبق لوبي هيب يبنلاو لجر رم دقف ؛ مالكلا ه هركيو

 ةا یس را یا اا ھر ف ی اا

 : لاقي : لاق ؟رحجلا لاب امف : ةداتقل ليق ءرحُجلا يف لابي نأ ىهن هي يبنلا

 نوحي وا هي دويف نب ةيق نوكأ نيمار لهن او ا کیم انهنإ

 ا ىبنلا نأل ؛ ةجاحل الإ هللا ركذ هيف ءىشب ءالخلا لخدي نأ هركيو

 . (هعتاخ عضو ءالخلا لخد اذإ
 ةيدقنلا قاروألاب لوخدلا ىلإ ةجاحلاك . سأب الف ةرورضلاو ةجاحلا دنع امأ

 . نايسنلا وأ ةقرسلل ةضرع تناك ًاجراخ اهكرت نإ هنإف ؛ هللا مسا اهيف يتلا

 هللا مالك هنأل ؛ ايفخ وأ ارهاظ ناك ءاوس هب لوخدلا مرحي هنإف فحصملا امأ

 . ةناهإلا نم عون هيف هب ءالخلا لوخدو ؛ مالكلا فرشأ وهو

 . (۳۷۰) مقرب ملسم هاور(١)
 )1۰ 1 صيخلتلا يف رجح نيا ظفاحلا لقنو . )€۳( مقرب يئاسنلاو 4 )۲۹) مقرب دواد وبأ هاور )۲(

 حرشلا) ًانسح نوكي نأ هلاوحأ لقأ : نيميثع نبا خيشلا لاقو . كسلا نم راو ةمعيزخ نبا نع هحيحصت

 (4- ۹/1 عتمملا

 مقرب هحام ٠ نباو 4 (o۸) مقرب يئاسنلاو « )€۱۷( مقرب يذمرتلاو 4 57 مقرب دواد وبأ هاور )۳ (

 1 بيرعغ نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو . کف ثيدح اذه : هجارخإ ذعب دواد وبأ لاقو 3 0 ف

 نإف « ةلأسملا هذه يف جاجتحالل هتيحالص مدعو ثيدحلا اذه فعضب لوقلا ىلعو ؛ ينابلألا هفعضو

 . ًالالجإو ىلاعت همسال ًاماركإ ؛ ةرورض الب هللا مسا هيف ءيشب ءالخلا لخدي الأ لضفألاو ىلوألا

۲ 



' ١ 

 :لئاسم ةدع هيفو .ةرطفلا نسو كاوسلا يف : عبارلا بابلا لا
 امهب قلعي ام ةلازإل ؛ ةثللا وأ نانسألا يف هوحن وأ دوع لامعتسا وه : كاوسلا

 حئاورلاو ةمعطألا نم

 : همكح : ىلوألا ةلأسملا

 : ىبنلا نأل ؛ راو وأ راهنلا لوأ ناك 58 كلذب سأب الف همايص

 فلل ةرهطم كاوسلا) 07 21 يعبر هي ترسل دمار

 م لاقو . ' ارل ةاضرم
hh : (دنع كاوسلاب رال شبا ىلع قشأ نأ الول 

ED لک 

 ؟ دكأتي ىتم : ةيناثلا ةلأسملا

 ةحئار ريغت دنعو « مونلا نم هابتنالا دلعو « ءوضولا دنع لدنك انفو

 دحسملا لوخد دنع اذكو . ةالصلا دلعو « نآرقلا ةءارق دلعو « مفلا

 : تلق « ةشئاع تلأس : لاق هيبأ نع « حيرش نب مادقملا ثيدحل ؛ لزنملاو

 e E e اذإ قلي يبنلا أدبي ناك ءيش أب
 1 ةقباسلا وير ع رفصو « توكسلا لوط دنع كلذك دكأتيو

 هللا لوسر ناكو
lz 

 اا 3 ا هاف“ وشي د ليللا نم 0 اذإ ب 2
 اے

 . ةراهطلاو ةفاظنلا

 )١( يئاسنلاو « (47/5) دمحأ هاورو « مزجلا ةغيصب ًاقلعم 40/7 موصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ )٠١/١( .
 ءاورإلا ىف ىنابلألا هححصو )١/٠١6( .

 . )٠٠۲( مقرب ةراهطلا باتك يف ملسمو « (۸۸۷) مقرب يراخبلا : هيلع قفتم (؟

 . (16؟) مقرب ملسم هجرخأ (*
 :ةةللدلا : نضوشلا 5

 كاوسلا باب ةراهطلا باتك يف ملسمو « )۲٤١( مقرب كاوسلا باب ءوضولا باتك يف يراخبلا هاور )

 . (5508) مقرب

١7 



 ؟ نوكي مب : ةثلاثلا ةلأسملا

 ناك كي يبنلا نإف ؛ مفلا حرجي الو « تتفتي ال بطر دوعب كوستلا نوكي نأ نسي

 . عساو اذه يف رمألاف « ىرسيلا وأ ىنميلا هديب كوستي نأ هلو . ١7 كارأ دوعب كاتسي

 امك « هعبصأب كوستلا هأزجأ . ءوضولا لاح هب كاتسي دوع هدنع نكي مل نإف
 . 8 يبنلا ءوضو ةفص يف هلم بلاط يبأ نب يلع كلذ ىور

 : كاوسلا دئاوف : ةعبارلا ةلأسملا

 ةاضرم ايندلا يف مفلل ةرهطم هنآ: تاسلا ثيدحلا يف درو ام اهمهأ نمو

 اهيف امل ؛ اهكرتي الو « ةنسلا هذه دهاعتي نأ ملسملل يغبنيف . ةرخآلا يف برلل

 رهشلاك تقولا نم ةدم نيملسملا ضعب ىلع رمي دقو . ةميظع دئاوف نم

 رجألا مهتاف دق ءالؤهو « الهج امإو الساكت امإ اوكوستي مل مهو نيرهشلاو
 يبنلا اهيلع ظفاحي ناك يتلا ةّنّسلا هذه مهكرت ببسب ؛ ةريثكلا دئاوفلاو ميظعلا

 . ةقشملا فوخ الول « باجيإ َرْمَأ هتمأ اهب رمأي داكو « وج
 ‹ ةثللا دشيو « نانسألا يوقي هنأ : اهنم « كاوسلل ىرخأ دئاوف اوركذ دقو

 . دبعلا طشنيو ‹ توصلا يقنيو

 : ةرطفلا ننس : ةسماخلا ةلأسملا

 رطف ىتلا ةرطفلاب فصتي اهلعاف نأل كلذو ؛ ةرطفلا لاصح : ًاضيأ ىمستو
 . ةروص لمكأو ةئيه نسحأ ىلع اونوكيل ؛ مهل اهبحتساو اهيلع سانلا هللا

 : ةرطفلا نم سمخ) : لي هللا لوسر لاق : لاق يَ ةريره يبأ نع

 . 7(رفاظألا ميلقتو طبإلا فتنو براشلا صقو ناتخلاو دادحتسالا

 يمس « جرفلا لوح تبانلا رعشلا يهو « ةناعلا قلَح وهو : دادحتسالا ١-

 ( . ثاّبكلا همساو « هنابضقب كاتسي ضمحلا نم رجش : كارألا )١(
 )7١/١( ريبخلا صيخلتلا يف رجح نبا هححصو « )10۸/1( دملا يف دمحأ هجرخأ )۲(

 (oV) مقرب ملسمو ؛ )0۸۸۹( مقرب يراخبلا هأور : هيلع قفتم )۳(

١: 



 و او لامع اا ضو ير لا رهف عا لاما كلن

 ۰ . ةعنصملا تاليزملاك قاحلا ريغب هتلازإ
 اذهو « ةفشحلا زربت ىتح (7١ةفشحلا ىطغت ىتلا ةدلجلا ةلازإ وهو : ناتخلا -؟

 هبشت اهنإ : ليق . جاليإلا لحم قوف ةدئاز ةمحل عطقف : ىثنألا امأ . ركذلا قح يف

 . ءاسنلا قح يف ةنس « لاجرلا قح يف بجاو هنأ : حيحصلاو . كيدلا فرع

 . (ةقلقلا يف ةنقتحملا ةساجنلا نم ركذلا ريهطت : لجرلا ناتخ يف ةمكحلاو

 ' : ريتك او

E اهقكلك نع E 

 ريغصلا أشنيلو « ءربلل عرسأ هنأل ؛ دولوملل نا وبلا ىف انوع نأ بحتسيو

 لاح ا ىلع

 ‹ لمجتلا نم كلذ ىف امل ؛ هّصق ىف ةغلابملا وهو : هؤافحإو براشلا صق -*

 ۰ . رافكلا ةفلاخمو « ةفاظنلاو
 ‹ ةيحللا ءافعإو ‹ هّصق ىلع ثحلا ىف ةحيحصلا ثيداحألا تدرو دقو

 ري و o ءاقب يف امل ؛ اهماركإو اهلاسرإو

 . اهنورصقي وأ « مهاحل نوقلحيو « مهبراوش نورفوي اوراصف « رمألا سانلا نم ريثك
 ةيوح هده ايتافغإ بوجو يف ةدراولا رماوألاو ةنسلل ةفلاخم اذه لك يفو

 « ىحللا اوخرأو « براوشلا اوزج) : هل ج هللا لوسر لاق : - لیس ةريره يبأ

 : لاق كلي يبنلا نع -- هللا 500 تاو اخ

 ()(براوشلا اوفحأو « ىحللا اورُفو « نيكرشملا اوفلاخ)
 نع زيمتيو « ءادعألا فلاخيو « يوبنلا يدهلا اذهب مزتلي نأ ملسملا ىلعف

 اب لا
 . ركذلا سأر يه : ةفشحلا )١(

 . ناتخلا يف عطقت يتلاو « ةفشحلا يطغت يتلا ةدلجلا يهو (۲)
 . اهل ضرعتلا مدعو اهكرت : ةيحللا ءاخرإو . صقلا : زحل لاو « )56١( مقرب ملسم هجرخأ (۳)

 . يراخبلل ظفللاو . )۲١۸( مقرب ملسمو « (5897) مقرب يراخبلا هاور )٤(

 ه ١



 ٤- اهلمجي ميلقتلاو . لوطت ىتح كرتت ال ثيحب اهّضصق وهو : رفاظألا ميلقت ,

 نيملسملا ضعب ةيوبنلا ةرطفلا هذه فلاخ دقو . اهتحت ةمكارتملا خاسوألا ليزيو

 نييزت نم كلذ لك . مهيديأ نم نيعم عبصإ رفاظأ وأ « مهرفاظأ نوليطي اوراصف

 فتنلاب رعشلا اذه ةلازإ نسيف « هيف تبانلا رعشلا ةلازإ يأ : طبإلا فتن -ه

 عمجتت ىتلا ةهيركلا حئاورلا عطقو ةفاظنلا نم هتلازإ يف امل ؛ امهريغ وأ قلحلا وأ

 نم اهيف امل ؛ لاصخلا هذهب انرمأ « فينحلا اننيد وه اذهف ءرعشلا اذه دوجو عم

 ديلقت نع ًادعتبم ؛ لاح نسحأ ىلع ملسملا نوكيلو < ةفاظنلاو رهطتلاو لمجتلا

 4 ةضمضلاو ) ءاملا قاشنتساو 4 كاوسلا ١ سمخلا لاصخلا هذه لإ فاضيو

 -خسولا اهيف عمتجي « عباصألا روهظ ىف يتلا دقعلا يهو - مجاربلا لسعو

 قاشنتساو « كاوسلاو ةيحللا ءافعإو 4 براشلا صق 1 ةرطفلا نم رشع) 1 ا

 صاقتناو « ةناعلا قلحو « طبإلا فتنو « مجاربلا لسغو « رافظألا صقو < ءاملا

 تيسنو» : -ثيدحلا ةاور دحأ - ةبيش نب بعصم لاق . ءاجنتسالا ىنعي (ءاملا

 LT EN نركت نأ لإ +: ةزدتاعلا

 )١( (؟51) مقرب ملسم هاور .



 :لئاسم هيفو .ءوضولا يف : سماخلا بابلا

 : همكحو « هفيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 ا ةفاظنلاو نتا یھ ) ةءاضولا نم قتشم : ةغل ءوضولا

 سأرلاو ناديلاو هجولا ىهو - ةعبرألا ءاضعألا يف ءاملا لامعتسا : اعرشو

 . ىلاعت هلل دبعتلا هجو ىلع « عرشلا يف ةصوصخم ةفص ىلع - نالجرلاو

 ءاهمكح ىفامو ةالصلا دارأ اذإ ثدحُملا ىلع بجاو هنأ : همكحو

 . فحصملا سمو فاوطلاك

 Sey Rg ةلأسملا

 r أوما دلانا » ني ضيع ب رسولا

 رنا | كيرا رک وو اوسع
 كة زتو

 8 مو م

 EE و دا جوار فَ عَ رح ES متن ڪ

 يرام هری راو رڪ جویای یو صامت عآم اود ا

 رسا كس همم کر يطيل ديرب نڪو ڄرَح نق ڪي ]عجله
e[ 5: ةدئاملا ] .  . 

 هلوقو . '(لولَع نم ةقدص الو « رهط ريغب ةالص هللا لبقي ال) : كلي هلوقو
 . '(اضوتي ىتح ثدحأ نم ةالص هللا لا 3
 رم كلا ت « فالس كا ىف يملا عا نع لفك و

 . عامجإلاو « ةنسلاو « باتكلاب : ءوضولا
 El الا نم ىلع امأو

 طرتشي يذلا لعفلا ناسنإلا دارأ وأ ةالصلا تقو لخد اذإف ؟بجي ىتم امأو
 . فحصملا سمو فاوطلاك « تقوب ًاقلعتم كلذ نكي مل نإو « ءوضولا هل

 . اهريغو ةمينغلا لاومأ نم سلا - كولقلاو , )ترب علم و ا
 . (۲۲۲) مقرب ملسم هاور (۲)

 ےس

 دم 2>“

۷ 



 : هطورش يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 : ىتأي ام ءوضولا ةحصل طرتشيو

 نوكي الو « نونجملا الو ء رفاكلا نم حصي الف « زييمتلاو « لقعلاو « مالسإلا (أ

 . زييمتلا نس نود يذلا ريغصلا نم اربتعم

 مدعل ؛ اهب ظفلتلا عرشي الو . '(تاينلاب لامعألا اغإ) : ثيدحل : ةينلا (ب

 : ا يبنلا نع هتوبث

 . هب ءوضولا حصي الف سجنلا ءاملا امأ « هايملا يف مدقت امل : روهطلا ءاملا (ج

 ءالطك : امهوحنو نيجع وأ عمش نم « ةرشبلا ىلإ ءاملا لوصو عنمي ام ةلازإ (د

 . مويلا ءاسنلا نيب فرعي يذلا رفاظألا

 . مدقت امل امهببس دوجو دنع ءاجنتسالا وأ رامجتسالا (ه

 . ةالاوملا (و

 . ليلق دعب امهيلع مالكلا يتأيسو . بيترتلا (ز

 . اهلسغ بجاولا ءاضعألا عيمج لسغ (ح

 : - هؤاضعأ يأ - هضورف : ةعبارلا ةلأسملا

 : ةتس ىهو

 اواِسْعأف ةواصلا لإ ْمَحَمَقاَذِإ # : ىلاعت هلوقل ؛ هلماكب هجولا لسغ ١-
 . هجولا نم فنألاو مفلا نأل ؛ قاشنتسالاو ةضمضملا هنمو [ 5: ةدئاللا] € هوجو

 4 قارما لِ َمُكيِدْيَأَو 9 : ىلاعت هلوقل ؛ نيقفرملا ىلإ نيديلا لسغ -؟
 . [ 5: ةدئاملا ]

 . [: ةدثاما ]€ سوب اوخوا : ىلاعت هلوقل ؛ 0 سأرلا حسم

 . هضعب كود سأرلا ضعب حسم ئِرِجُي الف . ١ 7 نسارلا نه نانذآلا) : لكك هلوقو

 )١( مقرب يراحبلا هاور )١( « مقرب ملسمو 7 ١95(.

  60نباو (۳۷) مقرب يذمرتلا هاور ٠ مقرب ا ينابلألا هححصو (459) مقرب هحام

 ۷ «٠ هيلع مالكلاو هقرط عمج ىف - هللا همحر < خيشلا ضافأو (75 مقرب ةحيحصلا ةلسلسلاو

۸ 



 ٤- ىلاعت هلوقل ؛ نيبعكلا ىلإ نيلجرلا لسغ :  نيَبْكْلا لِ ةكَلْعَنَأَو *
 ] ةدئاملا :< [ .

 نلغ ارم لك هللا لوسر أضوتو ؛ أابترم هركذ ىلاعت هللا نأل : بيترتلا -ه

 درو امك « نيلجرلاف « سأرلاف « نيديلاف « هجولا : هناحبس هللا ركذ ام بسح

 ب هئوضو ةفص يف كلذ . هريغو ]دز نب هللا دبع ثيدح ىف غي

 .«ريخأت نودب ةرشابم هلبق يذلا بقع وضعلا لسغ نوكي نأب : ةالاوملا -

 ةلع ىبنلا نأ) : نادعم نب دلاخ ثيدحلو « ًايلاوتم ًاضوتي لي ىبنلا ناك دقف

 ديعي نأ هرمأف « ءاملا اهبصي مل مهردلا ردق ٌةَعِمل همدق رهظ ىفو ىلصي الجر ىأر

Aةداعإب هرمأي 0 ‹ هتاف أم 7 هرمأل 06 0 نكت  

 : هننس : ةسماخلا ةلأسملا

 اهكرت نمو « اهلعف نم اهيلع رجؤيو ءوضولا دنع اهلعف بحتسي لاعفأ كانه
 نيكو اس يرام كو

 لع
«a 

٤ 
 (ءوضو .

 لسغي ناك ذإ « كلذ لَم هلعفل : ءوضولا لوأ يف اثالث لا ليد

 هئوضو ةفص يف درو امك اثالث هيفك .
 (Yo) ) مقرب ملسم هجرخأ(١)

 . )١1//١717( ليلغلا ءاورإ رظنا . ينابلألا هححصو « )۱۷١( مقرب TT دمحأ هاور (۲)

 ةريره يبأ ثيدح نم مهريغو )۱4۷/۱) ) مكاحلاو«( 06006 )١ مقرب دواد وبأو ء(418/5) مخا هجرخأ )۳(

 . نسج . : ينابلألا لاقو ‹ رجح نباو يرذنملا هاوقو « يقارعلاو « ريثك نباو « حالصلا ا هنسح- و « هِيَ

 _ ٠ (0177/1ليلغلا ءاورإ)
 يئاسنلا هلصوو . مئاصلل سبايلاو بطرلا كاوس ب « مايصلا ك : مزج ةغيصب اقلعم يراخبلا هجرخأ (4)

 . 1١4/5( يرابلا حتف : رظنا)

 لك عم كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول): لف

1 



 الإ قاشنتسالا ىف غلابو) : خلط هلوقلو , (رّكنتساو ادد هتوصو

TT 

 ءاملا لخدي ناك) كلذكو « (هيعارذ كلدي اضوت اذإ ناك) هنإف « ةي هلعفل

 . ؟7(هتيحل هب للخيو هكنح تحت
 هلعفل : نيلجرلاو نيديلا يف ىرسيلا يلع هبا ميدقت -5

 هنأش يفو هروهطو هلجرتو هلعنت يف نمايتلا بحي ناك) هنإف « ي
 . (؟7( هلك

 ءةدحاو هرم بجاولاف : نيلجرلاو نيديلاو هجولا ىف لسغلا كييلشت تاب

 نيترم نيترمو ةرم ةرم أضوت هنأ) : هنع تبث دقف ا ةلعقل ءانذان يععمنو

 سنع

 نأ واع أ هلل الإ هلإ ال نأ كفا تي مت هونقر سیا

IYاهيأ نم لخدي « ةينامثلا ةنحلا| ناوبأ هل تحتف الإ . هلوسرو هذبع  

 ق

 يئاسنلا حيحص) ينابلألا هححصو « (۸۷ مقر )55/١ يئاسنلاو « )١47( مقرب دواد وبأ هجرخأ )١(

 . ٥ مقر

 2 )195/١( ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو « )1١87( مقرب (۳۹۳/۳) هحيحص ىف نابح نبا هاور (۲)

 هدنسم يف لمح مامإلاو « 57/1( هحيحص يف ةيزخ نباو . هححصو )۲٤۳١/١( كردتسملا يف مكاحلاو

(9/4*) . 

 . (4؟ مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو « )٠٤١( مقرب دواد وبأ هاور (۳)

 )٤( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )١154( ‹ مقرب ملسمو )555( .
 ثالشلا ركذ هدنعو )۲۲١( مقرب ملسمو )٠١۹۰۱۰۸۰۱۰۷( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم ()

 . طقف

 رب (نيرهطتملا نم ينلعجاو نيباوتلا نم ينلعجا مهللا) : يذمرتلا دازو )۲۳١( مقرب ملسم هجرخأ (1)

 . (45مقرب ءاورإلا) ينابلألا ةدايزلا هذهب هححصو « (هه)

1 



 : هضقاون يف : ةسداسلا ةلأسملا

 . هدسفتو ءوضولا لطبت يتلا ءايشألا يه : ضقاونلاو

 : ةتس يهو

 نإ اع جراخلاو « طئاغلاو لوبلا جرخم نم يأ : نيليبسلا نم جراخلا ١-

 هلوقل ؛ اع سوم كا دو احم وعي

 هللا لبقي ال) : لي هلوقو . [:« سلا ]4 ٍطِاَقْلاَنَمْوسَمُدَعَأ اوا » : ىلاعت

 نم نكلو) : 1 ل مدقت دقو اضوتي ىتح ثدحا اذإ مكدحأ ة ةالص

 E نديروخ لودلف يب د هلوقو . ١ ا (مونو لوب وأ طئاغ

 ٠ 1 . ()(ًاحير دجي دجي وأ ًاتوص عمسي ىتح فرصني

 ن طاع ا ا ناك نان ندا ةيف فايا جورصخ ١-

 إف ا
 ًاضوتي الف ًاريسي ناك نإو « طوحألاب ًالمع ؛ هنم أضوتي نأ ىلوألاف َرُثَكو شحف

 . قافت الاب هنم

 ريق اغ نم نكلو) : ل لج هلوقل : مون وأ ءامغإب هتيطغت وأ لقعلا لاوز -*

 نويل ماى e مان نمف « هلا "7 اءاكو نيعلا): هلوقو . (مونو

 ال يذلا قرغتسملا وه ضقانلا مونلاو « اعامجإ ضقنيف هوحنو ركسلاو ءامغإلاو
 ضقني ال هنإف ريسيلا مونلا امأ « مونلا ناك ةئيه يأ ىلع كاردإ هعم ىقبي

 راظتنا يف مهو ساعنلا مهبيصي ناك - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نأل ؛ ءوضولا

 . ")نوؤضوتي الو , نوّلَصُي , نوموقيو « ةالصلا

 يف نتابلالا هنسحو « هححصو 45( مقرب يذمرتلاو « )۸۳/١( مقرب يئاسنلاو « (۲۳۹/۲) دمحأ هاور )١(

 . (141/01) ءاورإلا
 . (351) مقرب ملسمو « (۱۴۷) مقرب يراخبلا : هيلع قفتم (۲)

 . ةبرقلاو ةطيرخلا هب طبري يذلا طيخلا ()
 )٤( طابرلا اذه لاوزك ةظقيلا لاوزف « هب طبري يذلا لبحلا ةلزنمب امهتظقي يف نينيعلا نأ : ىنعملاو . ربدلا .

 ءاورإلا يف ينابلألا هنسحو « (5ا//) مقرب هجام نباو ء(٠ ۳) مقرب دواد وبأ هاور هز )١58/1(.

 )۳۷٣( مقرب ملسم حيحص (5)

۲١ 



 هيما

 . او ك

 اهنع هللا يضر ناوفص تنب ةرسب ثيدحل : لئاح الب يمدآلا جرف سم ٤“

 مأو بوی تا E ىفو : ()(اضوتيلف ةركذ ا نم) : لاق ا ىبنلا نأ

 ا"! (ًاضوتيلف هجرف سم نم): ةبيبح
 ا CALE LF لم

 تعش نإو اضوت: تعش نإ): لاق ؟منغلا موحل نمأضوتنأ : هل ج ىبنلا

 موحلا نم ًاضوت معن) لاق ؟لبإلا موحل نم ًاضوتنأ : لاق« ,(اضوحتال

 "7 (لبإلا
 4 لمع طرف نيالا رمي » : ىلاعت هلوقل : مالسإلا نع ةدرلا -5

OEايقلا  NET 
 س سس

 : ءوضولا هل بجي ام : ةعباسلا ةلأسملا

 : ةيتآلا رومألل ءوضولا لعف فلكملا ىلع بجيو

 و رب ةالص هللا لبقي ال) : ا تيد ةالصلا ١-

 ٠ (لولغ نم ةقدص
 فاط مث ًاضوت هنإف) هلع هلعفل : اقا ناک احلا ٠ ةةديبلاب 0

 هيف حابأ هللا نأ 9إ ةالص تيبلا فاوطلا) : هي هاي ادي
 سو

 0 ىتح فاوطلا نم ضئاحلا ا 5 (مالكلا

 وذ ا

 ثيدح : لاقو (۸۲) مقرب يذمرتلاو « )١57( مقرب ىئاسنلاو ؛ هل ظفللاو )۱۸١( مقرب دواد وبأ هجرخأ )١(

 . )١6١0/1( ءاورإلا يف ينابلألا هححصو « (441/94) مقرب هجام نباو« منيو

 امأ « )٠١١/١( ءاورإلا يف ينابلألا اهححصو « )48١( مقرب هجام نبا : اهجرخأ ةبيبح مأ ةياور (۲)
 . )٠١١/١( ءاورإلا "هدانسإ ىلع فقأ مل" : ينابلألا لاقف بوی ی تيدح

 . )5٠0*( مقرب ملسم هاور (۳)

 )٤( مقرب يذمرتلاو « (314) مقرب ملسم هاور )١( .
  (o)مقرب يراخبلا هاور )١51١5( < مقرب ملسمو )۱۲۳١( .

 )۸۷/١( يقهيبلاو « يبهذلا هقفاوو « هدانسإ ححصو(١/1594) مكاحلاو (۳۸۳۹) مقرب نابح نبا هاور (5)

 . ١7١( مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو « مهريغو

 . (۱۲۱۱) مقرب ملسمو « (”05) مقرب يراخبلا هاور (۷)

 ا



 4 دورها ال إسمي » : ىلاعت هلوقل : ا ا ا را

 !(رهاط الإ نآرقلا سمي ال) : لم هلوقلو . [ ۷۹: ةعقاولا ]

 : ءوضولا هل بحتسي ام : ةنماثلا ةلأسملا

 : ةيلاتلا لاوحألا ىف سدنيو ءوضولا بحتسي

 ١ - نآرقلا ا ىلاعت هللا ركذ دنع .

 نيم سنأ ثيدح ىف امك « كلذ ىلع غلي هتبظاومل : ةالص لك دنع -؟

 ٠ .((الص لك دنع اضوتي 6 يبنلا ناك) : لاق
 ا ارس

 لكألا وأ مونلا دارأ وأ عامجلل دوعي نأ دارأ اذإ بنجلل ءوضولا بحتسي -۴

 ع ىتأ اذإ) : لاق

 خالك هللا لوسر نأ هبا يردخلا ديعس ا ثيدحل : برشلا وأ
yy o 0 مم 9 

 : اهنع هللا يصر های یدو TNE نأ دارأ مث « هلهأ مكدحأ

 لبق « ةالصلل هءوصو ا « بنج وهو ماني نأ دارأ ادا ناك و هللا لوسر نأ)

 (*) (ماني وأ لكأي نأ دارأف) : اهل ةياور يفو . (4)(ماني نأ

 لوسر ناك) :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاغ تيد : لسغلا لبق ءوضولا -
 ىلع هنئيميس عرفي مث « هيدي لسغيف < 5 ةبانحلا نم لستعا اذإ ا هللا

 . (0ثيدحلا (... ةالصلل هءوضو ًأضوتي مث « هجرف لسغيف « ا

 اذإ) هلي ىبنلا لاق : لاق هلی بزاع نب ءارتبلا ثيدحلا : مونلا دنع -۵

 (.. ألا كقش ىلع عجطضا مث « ةالصلل كءوضو افرك كاع رع نع

 . "ثيدحلا

 )١( ينطقرادلاو « (۱۹۹/۱) كلام هجرخأ )١/١171( مكاحلاو « (۸۷/۱) يقهيبلاو ء )١/ )*90هححصو «

 مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو ١١١( .

 . (؟14١) مقرب يراخبلا هجرخأ (۲)
 )۸*۳( ) مقرب ملسم هجرخأ ( ۳)

 )٤( ه) مقرب ملسم هجرخأ 5
 . هيلي يذلا ثيدحلا « قباسلا ردصملا رظنا (5)

 (؟915) , موب ماسم رحا 5

 ْ (rev) مقرب يراخبلا هجرخأ (۷)

۳ 



 :لث اسم كيكو .ةريبجلاو ةمامعلاو نيفخلا ىلع حسملا يف :سداسلا بابلا

 قحليو . فافخ : هعمجو « هوحنو دلج نم ٍلْجّرلا ىلع سبلي ام وه : فخلا
 . هوحنو فوص نم نيلجرلا ىلع سبلي ام لك نيفخلاب

 : هليلدو نيفخلا ىلع حسملا مكح : ىلوألا ةلأسملا

 هللا نم ةصخر وهو . ةعامجلاو ةنسلا لهأ قافتاب زئاج نيفخلا ىلع حسملا

 ىلع لد دقو . مهنع ةقشملاو جرحلل ًاعفدو هدابع ىلع هنم افيفخت - لجو زع -
 . عامجإلاو ةنسلا هزاوج

 للك ىبنلا نع هتوبث ىلع ةحيحصلا ثيداحألا ترتاوت دقف : ةنسلا امأ

 ۰ . هيف هصيخرتو كلذب هرمأو هلعف

 نوعبرأ هيف ‹ ءىش حسملا نم يبلق يف سيل : هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 . هزاوج يف كش ىندأ يبلق يف سيل : هلوقب دارملاو . لو يبنلا نع ًاثيدح
 خلك هللا لوسر باحصأ نم نوعبس ينثدح : يرصبلا نسحلا لاقو

 تيأر) : لاق e ثيداحألا هذه نمو . نيفخلا ىلع حسم

 هللا لوسر
 ةيآ ينعي - ةدئاملا لوزن دعب ناك ريرج مالسإ نأل ؛ ثيدحلا اذه مهبجعي ناك

ll 

 : ميهاربإ نع شمعألا لاق . '' !(هيفخ ىلع حسمو أضوت مث لاب ا
 اار

 . - ءوضولا

 رضحلاو رفسلا ىف هتيعورشم ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم ءاملعلا عمجأ دقو

 . اهريغ وأ ةجاحل

 دلجلا ريغ نم لْجرْلا ىلع سبلي ام يهو « براوجلا ىلع حسملا زوجي كلذكو
 لجرلا ةجاح ىف فخلاك ةت لا نالا ھن ر ام وهو « اهوحنو قرخلاك

 حسملا زوجيف « يقلل ف كارا دقو « ةدحاو امهيف ةلعلاو « امهيلإ

 . ةرتاس تناك اذإ اهيلع

 . )۲٠۳( مقرب نيفخلا ىلع حسملا باب يف ةريغملا نع يراخبلا هوحن ىورو « (۲۷۲) مقرب ملسم هاور )١(

١ 



 : امهماقم موقي امو « نيفخلا ىلع حسملا طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 : يه طورشلا هذهو

 رفس ىف كلي ىبنلا عم تنك : لاق ةريغملا ىور امل : ةراهط ىلع امهسبل ١-

 . "17(امهيلع حسمف « نيترهاط امهتلخدأ ينإف امهعد) : لاقف هيفخ عزنأل تيوهأف

 نم رهظ ولف « لجرلا نم هلسغ ضورفملا : يأ : ضرفلا لحم امهرتس -؟
 . حسملا حصي مل« ءىش ضرفلا لحم

 ؛ لجرل ريرحلا الو « قورسملاو « بوصغملا ىلع حسملا زوجي الف : امهتحابإ ۳
 . ةصخرلا هب حابتست الف ‹ ةيصعم هسبل نأل

 . رامح دلج نم ذختملاك « سجنلا ىلع حسملا حصي الف : امهنيع ةراهط -4

 رفاسمللو « ةليلو موي ميقملل يهو : اعرش ةددحملا ةدملا ىف حسملا نوكي نأ -ه

 . نهيلايلب مايأ ةثالث

 نم نيفخلا ىلع حسملا ةحصل ملعلا لهأ اهطبنتسا ةسمخ طورش هذه

 . حسملا ةدارإ دنع اهتاعارم نم دبال « ةماعلا دعاوقلاو ةيوبنلا صوصنلا

 : هتفصو حسملا ةيفيك : ةثلاثلا ةلأسملا

 مسا هيلع قلطي ام كلذ ىف بجاولاو ٠ فخلا رهاظ هحسم عورشملا لحما

 يذلا ةبعش نب ةريغملا ثيدحل ؛ فخلا ىلعأ رثكأ حسمي نأ : حسملا ةيفيكو . حسملا

 تيأر) : لاقف ‹ ءوضولا يف هفخ ىلع هلي هللا لوسر حسم فصو هيف نيب

 . !(امهرهاظ ىلع : نيفخلا ىلع حس هلي يبنلا
 نيدلا ناك ول) : عي يلع لوقل . نسي الو هبقعو هلفسأ حسم ئزجي الو

 حسمي وب ىبنلا ا دقو « هالعأ نم حسم اب ىلوأ فخلا لفسأ ناكل يأرلاب

 . ةهاركلا عم حص لفسألاو ىلعألا نيب عمج ولو . ( (هفخ رهاظ ىلع

 ( . (؟1/4) مقرب ملسمو ‹ )3١5( مقرب يراخبلا هجرخأ : هيلع قفتم ١(
 Ao) مقرب يذمرتلا حيحص) حيحص نسح : ينابلألا لاقو . نسح : لاقو « )4۸( مقرب ىيذمرتلا هجرخأ )۲(

 . 15١/١( ريبحلا صيخلتلا) رجح نبا ظفاحلا هححصو « (۲۹۲/۱) ىقهيبلاو « (۱۹۲) مقرب دواد وبأ هاور (۳)

Yo 



 : هتدم : ةعبارلا ةلأسملا

 موي : رصقلا هل حيبي ال هرفس نمو ميقملل ةبسنلاب نيفخلا ىلع حسملا ةدمو
 ىلع ثيدحل « اهيلايلب مايأ ةثالث : رصقلا هل حيبي ارفس رفاسملل ةبسنلابو « ةليلو

 ةليلو امويو « رفاسملل نهيلايلو مايأ ةثالث ي
18 

 ۽ هللا لوسر لعج) : لاق تعي
EAN 

 : هتالطبم : ةسماخلا ةلأسملا

 : ىتأي امب حسملا لطبيو

 ١- لاق لاسع نب ناوفص ثيدحل « حسملا لطب لسغلا بجوي ام لصح اذإ :
 نم الإ نهيلايلو مايأ ةثالث انفافخ عزنن الأ ارفس انك اذإ انرمأي كيج يبنلا ناك)

e 

 له رثكأ لوق يف امهعزنك نيفخلا دحأ عزنو« حسملا لطبي نيفخلا عزن ع

 . ملعلا 3 2
0 

3 
33 

۱ 
2 
 آ0 ١

 لبق نم نيعم نمزب تقؤم حسملا نأل ؛ هل لطبم حسملا ةدم ءاضقنا <

 . تيقوتلا ثيداحأ موهفمل ةررقملا ةدملا ىلع ةدايزلا زوجت الف « عراشلا

 : حسملا ةدم ءادتبا : ةسداسلا ةلأسملا

 سبلو « رجفلا ةالصل أضوت نمك « سبللا دعب ثدحلا نم حسملا ةدم ئدتبتو

 .رهظلا ةالص لبق أضوت مث « أضوتي ملو « ثدحأ سمشلا عولط دعبو « نيفخلا
 نم اهؤادتبا : ءاملعلا ضعب لاقو . ثدحلا تقو سمشلا عولط نم ةدملا ءادتباف

 . ثدحلا دعب حسملا نم : يأ « رهظلا ةالص لبق أضوت ثيح

 . (86) مقرب ملسم هاور )١(
 يف ينابلألا هنسحو « هححصو (915) مقرب يذمرتلاو « )۸٤/١( يئاسنلاو « )۲۳۹/٤( دمحأ هاور (۲)

 . ١١5( مقرب ءاورإلا)
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 : ءاسنلا رمخو ةمامعلاو ةريبجلا ىلع حسملا : ةعباسلا ةلأسملا

 ‹ مئتليو ربجيل رسكلا ىلع طبري ام سبجلاك اهوحنو داوعأ يه : ةريبجلا

 ردق تزواجت نإف « ةجاحلا ردق ىلع نوكت نأ طرشب اهيلع حسمي ءايشألا هذه لكف

 . ةجاحلا ىلع داز ام 2 همزل ةجاحلا

 تقو اهيلع حسملل سيلو « رغصألاو ربكألا ثدحلا يف اهيلع حسملا زوجيو
 حسملا نأ : كلذ ىلع ليلدلاو . اهتحت ام ءافش وأ اهعزن ىلإ اهيلع حسمي لب ددحم

 . نيثدحلا نيب اهيف قرف الو اهردقب ردقت ةرورضلاو ةرورض ةريبجلا ىلع
 ‹ هيلع روكيو « سأرلا هب ممعي ام يهو « ةمامعلا ىلع حسملا زوجي كلذكو

 ىلع حسم هك 7 ىبنلا نأ) ) تىس ةبعش نب ة ا كلذ ىلع ليلدلاو

 (1)(نيفخلاو ةيصانلا ىلعو هتمامع

 . ةمامعلا ينعي . "7(ر امخلاو نيفخلا ىلع حسم ها هنأ) : ثيدحو

 اهحسمي ملف طايتحالا ليبس كلس ول نكلو « ددحم تقو هل سيل اهيلع حسملاو

 ا ناكل ‹ نيفخلا ىلع حسملل ةددحا ةدملا يفو ةراهط ىلع اهسبل اذإ الإ

 ناك اذإ الإ « هيلع حسمت الآ ىلوألاف « ءاهسأر هب ىطغت ام وهو ةأرملا رامخ امأ

 ادبلم سأرلا ناك ولو . كلذ وحن وأ سأرلا يف ضرمل وأ « هعزن يف ةقشم كانه

 اهيف سأرلا ةراهط امومعو . يلج ىبنلا لعفل ؛ هيلع حسملا زوجيف هريغ وأ ءانحب
 :ةمالا هذه ىلع سلاو اهلا نم یس

 . )۲۷٤( مقرب ملسم اور (۱)
 . (۲۷۵) مقرب ملسم اور (۲)

۷ 



 :لئاسم هيقو .لسغلا يف : جباسلا بابلا

 : هليلدو ‹ همكحو . لسغلا ىنعم : ىلوألا ةلأسملا

 ةا وا ا وعلا س ورام لا هام

 ۰ هلك دعما ليغ ما
 « ندبلا عيمج ىف روهط ءام لامعتسا : وأ . ءاملاب ندبلا ميمعت : اعرش هانعمو

 . هناحبس هلل دبعتلا هجو ىلع . ةصوصخم ةفص ىلع

 : ىلاعت هلوقل . هبوجول ببس دجو اذإ بجاو لسغلاو : همكح -؟
 ةيفيك اهيف درو ىتلا ثيداح لاو [ :٠ ةدئاملا ] E ےس ناو »©

 . هبوجو ىلع ةلاد يلج هللا لوسر نع ًالقن ةباحصلا نم ددع نع لسغلا

 . هللا ءاش نإ ًابيرق اهنم فرط ىتأيسو
eةيتآلا بابسألل لسغلا  : 

 اوا ركذ حرف ةذلب ًاقفد نوكي نأ طرتشيو : هجرخم نم ینملا جورخ < ١-

 اذإ) : ىلعل كلي هلوقلو [*: نالا ]4 اور هاا نك ناق » : ىلاعت هلوقل

 نأل ؛ ةذللا طرتشت الف هوحنو ًامئان نكي مل ام . (لستغاف ءاملا (!!تْحَّضْف
 ؟تملتحا اذإ لسغ ةأرملا ىلع له : لئس امل كِل هلوقلو « هب سحي ال دق مئانلا

 . هيلع عمجم هلك اذهو . 7 (ءاملا تأر اذإ معن) : لاق 7

 الب لازنإ لصحي مل نإو « جرفلا ىف اهردق وأ اهلك ركذلا ةفشح بييغت -؟

 بجو « َناتخلا ناتخلا سمو « عبرألا اهبعش نيب سلج اذإ): يب هلوقل : لئاح

 عست تنب وأ رشع نبا ىلع الإ ةلاح لا هذه يف لسغلا بجي ال نكل . (؟!(لسغلا

 . قوف امف

 .( مقرب ءاورإلا) ينابلألا ا 4 676 5( ر دواد وبأ هأور

 . )۳) مقرب ملسم هاور

۲۸ 



 E نأ

 ةمطافل لاق ولج يبنلا نأ ةشئاع ثيدحل : سافنلاو ضيحلا مد عاطقنا ٤-

 ىلستغاف تريدأ اذإو: ةاليضلا ىنعدف ةضيخلا تلبقأ اذإ) : شيبخح أ تنب
fعامجإلاب ضيحلاك سافنلاو . '(يّلصو 1 1 0/7  . 

 ول هنأل ؛ ًادبعت كلذو . (؟7(ردسو ءا هولسغا) : مرحلا يف لاقو . '"(اهنلسغا)

 هتيفيكو لسغلا ةفص ىف : ةيناثلا ةلأسملا

 . ° ءازجإ ةيفيكو +« نابحتسا ةيفيك «ناتيفيك ةبانخلا نم لسغلل

 هباصأ امو جرف لعب مث ( هيدي لمعي نأ يهف : نابحتسالا ةيفيك امأ

 . هسأر رعش هب للخيف ءام هديب ذخأي مث « ةالصلل هءوضو ًاضوتي مث « ىذألا نم

 ثالث هسأر ىلع وثحي مث « هترشب يوري ىتح رعشلا لوصأ يف هعباصأ الخدم

 . هيلع قفتملا ا ا اا

 ا ةنوميم ثيدحل ةينلا عم ءادتبا ءاملاب هنذب معي نأ : ءازجرلا ةيفيك امأو

 مث اثالث وأ نيترمامهلسغف هيدي ىلع غرفأف« ةبانجلا ۾ ءوضَو ل هللا لوسر

 لسغ مث « هسأر ىلع ءاملا ضافأ مث « هيعارذو ههجو لسغو « قشنتساو « ضمضق

 ةشئاع ثيدح هلثمو . '(هيدیب ءاملا ضفني لعجو « اهْدرُي ملف ليدنملاب هتيتأف « هدسج

 ينابلألا هححصو « هنسح-و (۰٥) مقرب يذمرتلاو « )٠١9/1١( يئاسنلاو « )۳٠١( مقرب دواد وبأ هاور )۱(

 . (155/1-155) ءاورإلا يف

 . (۳۳۳) مقرب ملسمو « (۳۲۰) مقرب يراخبلا هاور (۲)
 GA مقرب ملسمو « )١176( مقرب يراخبلا هآور « هيلع قفتم (۳)

E0 :5) 00 0 د مقل 00  

e 

 . (۳۱۷) مقرب ملسمو « (159) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم (5)
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 ءاملا هيلع ضافأ « هترشب ىور دق هنأ نظ اذإ ىتح . هديب هرعش للخي مث) : هيفو

 يف اهرعش ضقن ةأرملا ىلع بجي الو . '(هدسج رئاس لسغ مث « تارم ثالث

 : تلاق ةملس مأ ثيدحل ؛ ضيحلا نم لسغلا يف كلذ اهمزليو « ةبانجلا نم لسغلا

 امإ . ال) : لاق ؟ةبانحلا لسغل هضقنأفأ « ىسأر رفض ٌدشأ ةأرما ىنإ هللا لوسر اي : تلق

 ( (نيرهطتف « ءاملا كيلع نيضيفت مث « تايثح ثالث كسأر ىلع ىثحت نأ كيفكي

 : ةبحتسملا لاسغألا : ةثلاثلا ةلأسملا

 : يهف « ةبحتسملاو ةنونسملا لاسغألا امأو « ةبجاولا لاسغألا نايب مدقت

 تاذ ناك كي يبنلا نأ عفار يبأ ثيدحل : عامج لك دنع لاستغالا ١-

 : لاق ؟ادحاو هلعجت الأ هللا لوسر اي تلقف : لاق هذه دنعو هذه دنع لستغي ةليل

 ا"! (رهطأو بيطأو ىكزأ اذه)
 واحلا مكدحأ ءاج اذإ) : ويي هلوقل : ةعمجلل لسغلا -؟

 . ةبحتسملا لاسغألا دكأ وهو

 لل لاد

 ال لستغا يلج هنإف : جحلاو ةرمعلاب مارحإلا دنع لاستغالا -

 :)(لستغيلف ًاتيم لسع نم) : كلج هلوقل : تيملا لسغ نم لسغلا -

 : لسغلا هيلع بجو نم ىلع ةبترتملا ماكحألا : ةعبارلا ةلأسملا

 : ىتأي ام يف اهلامجإ نكمي كلذ ىلع ةبترتملا ماكحألا

 اًجالو # : ىلاعت هلوقل ليبس رباع الإ دجسملا يف ثكملا هل زوجي ال ١-

 «دجسملا يف ثكملا هل زاج أضوت اذإف « [ :٠١ ءاسلا ] 4 او تنل یک لیبس كراع

 ١( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )۲٤۲۸( ‹ مقرب ملسمو )۳۱١( . .

is '( مقرب ملسم هاور (3 ) 
 EA مقرب هجام نبا حيحص) ينابلألا هنسحو « (۹۰) مقرب هجام نباو « )7١5( مقرب دواد وبأ هاور (۳)

 . (AVY) مقرب يراخبلا هجرخأ )٤(

 20 مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو«ء(545١) مقرب هجام نبا هاور (©)

 و



 ءوضولا نآلو « غلي ىبنلا دهع ىلع ةباحصلا نم ةعامج نع كلذ توبشل

 . نيروهطلا دحأ ءوضولاو « ثدحلا ففخي

 4 تورماكنلا ١ فاقت + ا فا هل زوي ال تاب
 ! ()١( هاط الإ فحصملا سمي ال) : فَي هلوقو . [ 175: ةعقاولا ]

 . لستغي ىتح نآرقلا نم اعيش بنجلا أرقي الف . نآرقلا ةءارق هل زوجي ال -*
 الإ ءيش نآرقلا ةءارق نم هعنمي ال مالسلاو ةالصلا هيلع ناك) : لاق يلع ثيدحل

 ةلازإو « لاستغالا ىلإ ةردابملا ىلع هل ًاًثح ةءارقلا نم هعنم يف نألو « (ةبانجلا

 . ةءارقلا نم هل عناملا

 : اضيأ هيلع مرحيو

 ٤- ةالصلا .

 . تيبلاب فاوطلاو -ه

 نم . (ءوضولا هل بجي ام) : ةلأسم ىلع مالكلا دنع كلذ نايب قبس امك

 اا تال

 مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو « (486/9) كردتسملا يف مكاحلاو « (554) أطوملا يف كلام هجرخأ )١(

۲( . 

 : يذمرتلا لاق « )١45( مقرب يذمرتلاو « (044) مقرب هجام نباو ء )1١١4( مقرب دمحأ مامإلا هاور (۲)
 نبا : نع هحيحصت رجح نبا ظفاحلا لقنو . 5 ا مكاحلا هححصو . حيحص نسح

 . ١189/١( ريبحلا صيخلتلا) . هنّسسح ةبعش نأو « ىوغبلاو « قحلادبعو « نكسلا

١١ 



 ا ل1

 :لئاسم ةيفو .مميتلا يف : نمأثلا بابلا

 ىلع « بيطلا ديعصلاب نيديلاو هجولا حسم وه : ًاعرشو . دصقلا : ةغل مميتلا
 . ىلاعت هلل ارت: وف هجو

 : هتيعورشم ليلدو مميتلا مكح : ىلوألا ةلأسملا

 هذه نساحم نم وهو « هدابعل لجو زع هللا نم ةصخر وهو « عورشم مميتلا
 . ةمألا هذه صئاصخ نمو « ةعيرشلا

 کمو اوسع ةو سلا لإ مقاوم ا١ تيل ایات »ا: تلوم

 5-00 ' کا ر لإ مڪي راو رک ورب اوځ سمو قارما لإ مكين

eMماي راع رم ا اعلا تمكن ا جير فَسلَعَو  

 اعلی 1 أهيم هم ر كيو ڪڪ و او سنا هيلع اهيصأو سيت 47

 4 توُرُكْنَت رڪ ڪڪ ار همن ميو و ر طبل ديرب نڪو چر ن
 . [ 5 ةذئاملا ]

 دل دو يو ييسر ب هلوقلو

 وهو ادم ضرألا يل تلعج) : ةا هلوقلو . | ١١(كَت كت 7 رسب ا ءاملا

 اق هنأو « هطئارش ترفاوت اذإ مميتلا يورد ىلع لعل لهأ ا

 ةءارقو فاوطلاو ةالصلا نم ءاملاب رهطتلاب حابي ام هب حابيف « ءاملاب ةراهطلا ماقم

 . كلذ ريغو نآرقلا

 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب مميتلا ةيعورشم تبثت كلذبو

 : هل ةحيبملا بابسألاو . مميتلا طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 نم ررضلا فوخل وأ  هدقفل امإ : ءاملا لامعتسا نع زجعلا دنع مميتلا حابي

 كيلع) : نيصح نب نارمع ثيدحل ؛ درب ةدش وأ مسجلا يف ضرمل هلامعتسا

 . (#19 مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو « (1؟4) مقرب يذمرتلاو « (۳۲۹) مقرب دوادوبأ هاور (1)
 . (77ه) مقرب يراخبلا هاور (۲)

3 



 حصيو . ليلق دعب كلذل طسب ديزم يتأيسو (١!(كيفكي هنإف بيطلا ديعصلاب
 : ةيتآلا طورشلاب مميتلا

 ١ - تادابعلا عيمج يف طرش ةينلاو « ةالصلا ةحابتسا ةين يهو : ةينلا «

 ةدابع مميتلاو .

 . ةدابع هنأل « رفاكلا نم حصي الف : مالسإلا -

 . هيلع ىمغملاو نونجم اك « لقاعلا ريغ نم حصي الف : لقعلا -*

 ٤“ ةعباسلا نود ناك نم وهو « زيمملا ريغ نم حصي الف : زييمتلا .

 اديمصأوَكيَ هام اوديو : ىلاعت هلوقل ؛ همدعل امإ : ءاملا لامعتسا رذعت-ه
 ءاملا دجي مل نإو e بيطلا ديعصلا نإ) : لكي هلوقو :١ [ ٠ ةدئاملا ] © اًمّيَط

 اار

 لا وا !(ريخ كلذ نإف « هترشب ُهَّسمّيلف ءاملا دجو اذإف « نينس رشع

 هلوقل ؛ ءاملا لامعتساب هئافش رخأت وأ هتدايز ىشخي ضرمل امإ « هلامعتساب

 فلك هلوق هيفو « ةّجّشلا بحاص ثيدحلو . 4 َقَضْرَمْسُكَنَو » : ىلاعت
 درب ةدشل وأ . '(لاؤسلا علا ءافش اغإ اوملعي مل اذإ اولأس ًاله « هللا مهلتق هولتق)
 ل هنأ صاعلا نب ورمع ثيدحل ؛ ءاملا لامعتساب , كالهلا وأ ءررضلا هعم ىشخي

 «دربلا ةديدش ةدراب ةليل ىف تملتحا) : لاق لسالسلا تاذ ةوزغ يف ثعب

 (4)(حبصلا ةالص یباحصأب تيّلصو ‹ تمميتف « كلهأ نأ تلستغا نإ تقفشأف
 ملو لوب هباصأ يذلا بارتلاك -سجن ريغ روهط بارتب مميتلا نوكي نأ-5

 اَبَيظاَديِعَصْأومَتَمََص # : ىلاعت هلوقل هدجو نإ ديلاب قلعي رابغ هل - هنم رهطي

 : ديعصلا) : سابع نبا لاق . [:ةدئالا] 4 همير رڪ وج ویو ځما
 أ لرقم يلع رتب اه و و را يارتا

 )١( مقرب يراخبلا هاور )۳٤٤( « مقرب ملسمو )587( .
 . ةقباسلا ةحفصلا يف مدقتو « )1۲4( مقرب هححصو يدمرتلا هاور )۲(

 دنسملا يشاوح) ركاش دمحأ خيشلا هححصو « )٥۷۲( مقرب هجام نباو « (FY) مقرب دواد وبأ هجرخأ (۳)
 . (5554 مقر هجام نبا حيحص) ينابلألا هنسحو « (735-76

 )٤( مقرب دواد وبأو « (۲۰۳/۲) دمحأ هاور )۳۳٤( « مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو « ينطقرادلاو ١84( .

lzو  

۳ 



 : يعازوألا لاق . [15: نباغتلا ] 4 َريَعطَتَسااَمَهَنوفَتاَم » : ىلاعت هلوقل رجح

 . ديعصلا نم لمرلا

 : مميتلا تالطبم : ةثلاثلا ةلأسملا

 : ةثالث هتالطبمو « هلسفت يتلا ءايشألا 7

 ربكأ ثدح نعو « ءوضولا تالطبمب رغصأ ثدح نع مميتلا لطبب

E AOE PI Aلاب مث«  

 ‹ لدبملا مكح هل لدبلاو , ءوضولا نع لدب مميتلا نأل ؛ همميت لطب « طّوغت وأ

 :ربكألا تدخلا نع ملا اذكز

 هسمأف ءاملا تدجو اذإف): لي هلوقل . همدعل مميتلا ناك نإ . ءاملا دوجو -؟

 . مدقت دقو (كترشب

 . هوحنو ضرم نم مميتلا عرش هلجأ نم يذلا رذعلا لاوز -*

 : مميتلا ةفص : ةعبارلا ةلأسملا

 مث « ةدحاو ةبرض هيديب ضرألا برضيو « ىَّمَسُي مث « يوني نأ : هتيفيكو

 ثيدحل ؛ نيغسرلا ىلإ هيديو ههجو امهب حسي مث - امهضفني وأ - امهخفني

 مث « ضرألا ىلع ةبرض هفكب برضف (اذكه عنصت نأ كيفكي ناك امنإ) : هل لاق

8" 

 . ١6١1( مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو « (۳۲۷) مقرب دواد وبأو « (۲۹۳/۲) دمحأ هاور (۱)

 . يراخبلل ظفللاو )۳۸( مقرب ملسمو 0 )۷€( مقرب يراخبلا هاور 60
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 :لئاسم هيفو .اهريهطت ةيفيكو تاساجنلا يف :عساتلا بابلا

 : اهاعونو . ةساجنلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 . اهبانتجاب عراشلا رمأ ةرذقتسم نيع لك يه : ةساجنلا

 : ناعون يهو

 ١- ةسجن اهنيع نأل ؛ لاحب رهطت ال يتلا يهو : ةيقيقح وأ ةينيع ةساجن «

 لوبلاو « مدلاو « رامحلا ثورك .
 ةحص نم عنميو « ءاضعألاب موقي يرابتعا رمأ يهو : ةيمكح ةساجن -؟

 ربك ألا ثدحلاو . طئاغلاك ءوضولاب لوزي يذلا رغصألا ثدحلا لمشيو « ةالصلا

 . ةبانلاك لسغلاب لوزي يذلا

 هلوقل ء ريهطتلا ىف لصألا وهف « ءاملا وه ةساجنلا هب لازت يذلا لصألاو

 ش 01 لافنألا ] € د م مسا ڪر ع لرو : ىلاعت

 : ماسقأ ةثالث ىلع یهو

 . هنم دلوت امو « بلكلا ةساجن يهو : ةظلغم ةساجن

 . ماعطلا لكأي مل يذلا مالغلا لوب ةساجن يهو : ةففخم ةساجن

 . ةتيملاو « طئاغلاو « لوبلاك . تاساجنلا ةيقب يهو : ةطسوتم ةساجن

 : اهتساجن ىلع ليلدلا ماق يتلا ءايشألا : ةيناثلا ةلأسملا

 ١- ماعطلا لكأي مل يذلا يبصلا لوب الإ : هئيقو هترذعو يمدألا لوب .

 مل ريغص اهل نباب تتأ اهنأ) : نصحم تنب سيق مأ ثيدحل ؛ هشرب ىفتكيف
 اعدف « هبوث ىلع لابف « هرجح يف هسلجأف « ول هللا لوسر ىلإ ماعطلا لكأي
 لوب اذكو « ماعطلا لكأي يذلا مالغلا لوب امأ . '(هلسغي ملو هحضنف ءامب

 ريبكلا لوبك لسغي هنإف « ةيراجلا .

 )١( هيلع هّيصو ءاملاب هّشر : ةحضتو. (۲۲۲۳) مقرب يراخبلا هجرخأ .

۳o 



 هنإف « قورعلاو محللا يف ىقبي يذلا مدلا امأ « لوكأملا ناويحلا نم حوفسملا مدلا -

 : بضتنو قارمن يذلا وهو [ 14ه : ماعنألا #1 افي # : ىلاعت هلوقل « رهاط

 . رأفلاو رهلاك < محللا لوكأم ريغ ناويح لك ثورو لوب -* ةسائن

 : ىلاعت هلوقل ةيعرش ةاكذ ريغ نم هفنأ فتح تام ام يهو : ةتيملا -4 1

 ‹كمسلا ةتيم كلذ نم ىنثتسيو . . [140: مامنألا] € ةَ ينال »

 . ةرهاط اهنإف « ةلئاس هل سفن الامو « دارجلاو

 +: عامجلا ركذت وأ ةبغالملا دنع رخي جزل قيقر ضي ام وهو يذمنلا تف

 هلوقل ؛ سجن وهو « هجورخب سحي ال ارو « روتف هبقعي الو « قفد الو ةوهشب ال

 ينعي ا لسفاو + انفو ؛ لَ بلاط يبأ نب يلع ثيدح يف 0

 هنم زارتحالا قشي ام هنأل ؛ جرحلل ًاعفرو ًافيفخت لسغلاب هيف رمؤي ملو « يذملا نم

 لسغي هنإف هباصأ نّمو « لوبلا دعب جرخي نيخث ضيبأ ءام وهو : يذدّولا -
 . لستغي الو « ًاضوتيو هركذ

  Eاع وراس سوا 0
 مد نم اهبوث بيصي انادحإ : تلاقف ةي يبنلا ىلإ ةأرما تءاج : تلاق 2

 (هيق يلصت مث« هحضتت مق الاب ترا فهم لاقف ؟عنصت فيك

 : ةساجنلا ريهطت ةيفيك : ةثلاثلا ةلأسملا

 ةلسغ اهريهطت ىف ىفكي هذهف : ناكملاو ضرألا ىف ةساجنلا تناك اذإ ١-

 ل ا ءامل اهيلع صيف < N بس

 ا يف لاب يذلا يبارعألا لوب ىلع ءاملا بصب

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )559( .
 ) )0بصتو اردت ًاكلد رافظألاو عباصألا فارطأب هكلدت : هصرقتو « دوع وأ رجح فرطب هكحت : هّنحَت

 . هرثأو هنيع لوزي ىتح ءاملا هيلع

 . ملسمل ظفللاو (۲۹۱) مقرب ملسمو « (۲۲۷) مقرب يراخبلا هاور (۳)

 . )۲۸٤( مقرب ملسمو « (۲۲۰) مقرب يراخبلا هجرخأ )٤(

۲٦ 



 . ءانإلا ىف وأ ںوثلا ىف نوكت نأك : ضرألا ريغ ىلع ةساجنلا تناك اذإ -؟

e 0نهادحإ تالسغ عبس هيون  
 نهالوأ « ًاعبس هلسغيلف مكدحأ ءانإ يف بلكلا غلو اذإ) لو هلق تالا

 شرفلاو « بايثلاك « هريغو ءانإلا يف ماع ب 5 الا

 ةرم اهلسغ يفكي تاساجنلا رئاسك اهنأ حيحصلاف : ريزنخلا ةساجن امأ

 . تارم عبس اهلسغ طرتشي الو « ةساجنلا نيعب بهذت « ةدحاو

 عم ءاملاب لسغت اهنإف : اهوحنو مدلاو طئاغلاو لوبلا نم ةساجنلا تناك نإو

 ةرم اهلسغ يف يفكيو « رثأ اهل ىقبي الو « لوزتو بهذت ىتح رصعلاو كرفلا
 . ةذحاو

 ؛ ءاملاب ا ماعطلا لكأي مل يذلا مالغلا نا

 مأ ثيدحلو , !'!(مالغلا لوب نم حضنيو « ةيراجلا لوب نم لسغي): 4ب هلوقل

 اوم
 غبد باهإ اميأ) : كيج هلوقل غابدلاب رهطي هنإف : محللا ةلوكأم ةتيملا دلج امأ

 . ()(رهط دقف

SS aE 

 يذلا هبوثو هناکمو هندب يف تاساجنلا نم ةراهطلاب متهي ا ملسملا ىلعف

 . ةالصلا ةحصل طرش اهنأل « هيف ىلصي

 نهالوأ تارم عبس هلسغي نأ بلكلا هيف غلو اذإ مكدحأ ءانإ روهط» : هظفلو (۲۷۹) مقرب ملسم هاور )١(

 . «نارتب

 ينابلألا هححصو « (517) مقرب هجام نباو « (۳۰۳) مقرب يئاسنلاو « (775) مقرب دواد وبأ هجرخأ (۲)

 . (۲۹۳ مقرب يئاسنلا حيحص)

 ينابلألا هححصو « (*509) مقرب هجام نباو « (۱۷۲۸) مقرب يذمرتلاو « )٤۲٥۲( مقرب يئاسنلا هاور ١)

 . «رهط دقف باهإلا غبد اذإ» : ظفلب (؟55) مقرب هحيحص یف ملسم هجرخأو « (۷۹/۱) ليلغلا ءاورإ يف

۷ 



 :لئاسم هيفو .سافنلاو ضيحلا يف :رشاعلا بابلا

 يف محرلا رعق نم جرخي « ةلبجو ةعيبط مد : اعرشو . ناليسلا : ةغل ضيحل ا
 1 ةدالو بیس ريع نم« ةأرملا ةحص لاح « ةمولعم تاقوأ

 : ةدالولا ل ةأرملا نم جرخي مد : سافنلاو

 : هتياهنو ضيحلا تقو ةيادب : ىلوألا ةلأسملا

 لبق ضيح ةأرمال دوجولا يف تبشي مل هنأل ؛ نينس عست مامت لبق ضيح ال

 عست ةيراجلا تغلب اذإ) : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضرةشئاع نع يور دقو . كلذ

 1 7 (ةأرما ی ن

 نع يور دقو . حيحصلا ىلع بلاغلا ىف ةنس نيسمخ دعب ضيح الو

 نم تجرخ ةنس نيسمخ ةأرملا تغلب اذإ) : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع

 110 ا دع

 : اهرثكأو ضيحلا ةدم لقأ : ةيناثلا ةلأسملا

 . فرعلاو ةداعلا ىلإ هيف عجرُي امنإو « هرثكأل الو هلقأل ًدح ال هنأ : حيحصلا

 : ضيحلا بلاغ : ةثلاثلا ةلأسملا

 وأ« اموي نيرشعو ةعبرأ ىلصو ىلستغا مث« ةعبس وأ « مايأ ةتس هللا

 E تاق ةروطرو ءاسنعلا كوسم ابنك ETT ةئاللث

 . 7(نهرهطو

 . دانسإ نودب )۳۲٠۰/۱( ىربكلا ننسلا يف ىقهيبلاو « (4186/9) يذمرتلا هركذ )١(

 . 505/١ ىنغملا (۲)

 حيحص) ينابلألا هنّسح و حيحص نسح ١ لاقو )۱۲۸( مقرب يذمرتلاو 6 (YAY) مقرب دواد وبأ هاور )2

۳۸ 



 : سافنلاو ضيحلاب e ةلأسملا

 َنُهَورَفَتاَلَو ضيِحَمْلا ف ءال اي #8 را هلوقل : ٍجرفلا يف ْ ف ءطولا : ١-

 الإ ءيش لك اوعنصا): تل قلك يبنلا لاقف . [ 77: ةرقبلا] € نَه 2

)۱( 

 سا و A N ۰ کد

 رمعل للي هلوقو . [ :٠ قالسا ] نويل نهوفلطف » : ىلاعت هلوقل : قالطلا ١-

 كيرلا (اهعجاريلف هرم) : ضيحلا يف هتأرما هللادبع هنبا . ل

 ةضيحلا تيليقأ اذإ) : شيبح يبا تش ةمطافل هي لع هلوقل : ةالصلا -

 3: )۴ a يعدو

 (؟لصت ملو « مصت مل تضاح اذإ نكادحإ سيلأ) : هي هلوقل : وصلا -؛ :

 يلي اف
 ام ىلعفا) ا يضرةشئاعل هيي هلوقل : فاوطلا -م

 ا*!(يرهطت ىتح 96 ر الأ ريغ جاحلا لعفي
 نَمو « نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ نم ريثك لوق وهو : نآرقلا ةءارق -5

 ىتح اهظوفحم ةعجارم ىلإ جاتحت نأك- ةءارقلا ىلإ تجاتحا اذإ نكل . مهدعب

 مل نإو ‹ كلذ اهل زاج - اهدرو ةءارق وأ« سرادملا ىف تانبلا ميلعت وأ ٠ ىسني ال

 (")هلعلا لهأ ضعب هب لاق امك « ًارقت الف جتحت

 . (۳۰۲) مقرب ملسم هجرخأ (۱)
 . )١51/1( مقرب ملسمو < 0 يراخبلا هاور (؟)

 (۳۳۳) مقرب ملسمو « (۳۲۰) مقرب يراخبلا هاور (۳)

 000 0 يراخبلا هاور )٤(

 . (۱۱۹) (1511) مقرب ملسمو « (":0) مقرب يراخبلا : هيلع قفتم )٥(
 . (۲۹۱/۱-۲۹۲) عتمملا حرشلا : رظنا (5)

 لين : رظنا .: سانلا ديس نباو ناطقلا نبأ هلسحو « ةميزخ نتا هحح صو ؛ (TY) مقرب دواد وبأ هأور )۷ (

۹ 



 ت

 . ]4: ل هسي » : ىلاعت هلوقل : فحصملا سم -ا/

 الو ٠ بنجل دجسلا لحأ ال) : لي لص هلوقل : هيف ثبللاو دجسملا لوخد -۸

 ا ىف را نقال يبل اونا ا

 رورملا اهيلع مرحي اذكو . دويل ىف ريل عيا تاع ىف هلجرتف

 . مرحي مل هثيولت تنمأ نإف « هثيولت تفاخ نإ دجسملا يف

 : ضيحلا هبجوي ام : ةسماخلا ةلأسملا

 نيضيحم تنك ىتلا مايألا ردق ةالصلا ىعد) :

 دقف . ا الإ ضئاح ةالص هللا لبقي ال) : هلي هلوقل : غولبلا -۲

 اغإو ‹ هب لصح فيلكتلا نأ ىلع لدف « ضيحلا لوصحب ةرتسلا اهيلع بجوأ

 . غولبلاب كلذ لصحي

 تناك نمل ضيحل اب اهوحنو و هب دادتعالا -

 . [؟08:ةرقبلا ] © وردك ويشار رضي تقام » : ىلاعت هلوقل ء ضيحت
 . ضيح ثالث : ىنعي

 . ضيحلاب دادتعالا يف محرلا ةءاربب مكحلا 5

 يلصت نأ اهمزل ؛ سمشلا بورغ لبق ءاسفنلا وأ ضئاحلا ترهط اذإ : هيبنت

 يلصت نأ اهمزل رجفلا عولط لبق امهنم ترهط نمو « مويلا اذه نم رصعلاو رهظلا
 يف ىلوألا ةالصلل تقو ةيناثلا ةالصلا تقو نأل ؛ ةليللا هذه نم ءاشعلاو برغملا

 . دمحأو يعفاشلاو كلام : روهمجلا لاق هبو . رذعلا لاح

 ال اا نأ نب ىلغ ةلالد تيدا نقف رجح نبا ظا لاق : )ةر ىرابلا هجرخأ (1)
 . 401/١( يرابلا حتف) "دجسملا لخدت
 . (784) مقرب ملسمو « (*05) مقرب يراخبلا هاور (۲)
 هححصو « (5604) مقرب هجام نباو « هنسحو (۳۷۷) مقرب يذمرتلاو « )14١1( مقرب دواد وبأ هاور(۳)

 .(316/1) ءاورإلا يف ينابلألا

 . )٥۹/۱-٠٠( يهقفلا صخللملا : رظنا )٤(



 : هرثكأو سافنلا لقأ : ةسداسلا ةلأسملا

 :درجرلا ىلإ هيف جرت دين هيندرب ملدا سافنلا لقأل دح ال

CEESلهأ عمجأ : يذمرتلا لاق . اس نسما هكا وب  

 عدت ءاسفنلا نأ ىلع مهدعب نمو وي يبنلا باحصأ نم ملعلا

 . يلصتو لستغتف٠ « كلذ لبق رهطلا ىرت نأ الإ ام وي نيعبرأ ة ةالصلا

 نيعبرأ سلجت ع يبنلا دهع ىلع ء ءال تاک 3 ةملس مأ ثيدحلو

 و

 : ةضاحتسملا مد يف : ةعباسلا ةلأسملا

 قرع نم « فيزنلا ليبس ىلع هتقو ريغ ىف مدلا ناليس : ةضاحتسالا

 .لذاعلا س
 قرع وهو « هتفص ىفو هماكحأ يف ضيحلا مد فلاخي ةضاحتسالا مدو

 عنمي ال وهو ء اهريغ وأ ضيحلا تاقوأ يف ناك ءاوس « محرلا يف رجفني
 ثيدح هليلدو . تارهاطلا مكح ىف اهنأل ؛ ءطولا الو مايصلا الو ةالصلا

 عدأفأ « رهطأ الف « ضاَحَتْسأ ينإ هللا لوسر اي : تلاق : شيبح يبأ تنب ةمطاف
 ىعدف ةضيحلا تلبقأ اذإف « ةضيحلاب سيلو قرع كلذ نإ « ال) : لاقف ؟ةالصلا

 رعت اهناع نجف: "7 (يلصو مدلا كنع ىلسغاف تربدأ اذإف « ةالصلا

 جرخلا يف لعجتو « اهجرف لسغت ةضاحتسالا دنعو « ةربتعملا اهتضيح ةياهن دنع
 نع ىنغيو . طوقسلا نع هكسمي ام هيلع دشتو « جراخلا عنيه هوحنو انطق

 لك تقو لوخد دنع أضوتت مث « تقولا اذه يف ةيحصلا ظئافحلا كلذ

 . ةالص

 فوقوم : ينابلألا لاقو « (548) مقرب هجام نباو « (۱۳۹) مقرب يذمرتلاو « (۳۱۲) مقرب دواد وبأ هاور )١(
 . 575/١( ءاورإلا). فيعض

 . )۳۳٤( مقرب ملسمو « (*05) مقرب يراخبلا هاور (۲)
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 : تالاح ثاللث اهل ةضاحتسملاو

 ةمولعم ضيحلا ةدم نوكت نأب « ةفورعم ةداع اهل نوكت نأ : ىلوألا ةلاحلا

 ٌدَعَتو « مايصلاو ةالصلا عدتو « اهتداع ردق سلجت هذهف « ةضاحتسالا لبق اهيدل

 ؛ ةضاحتسا مد جراخلا مدلا تدعو تلصو تلستغا اهتداع تهتنا اذإف « اضئاح

 ‹ يلستغا مث « كتضيح كسبحت تناك ام ردق يثكما) : ةبيبح مأل كلي هلوقل

 . !١!(يلصو

 لمحي هضعب زيمتم اهمد نكل « ةفورعم ةداع اهل نكت مل اذإ : ةيناثلا ةلاحلا

 ةف لمجي ىفانلاو + ةحكازالل وأ ايت وأ دوسأ نركر ةا : فلا ام

 ا لطعلا ىلإ و اااه ي ةا ك نسل رجا مهني ةضايعتيالا
 ‹ فرعي دوسأ هنإف ضيحلا مد ناك اذإ) : شيبح ىبأ تنب ةمطافل هلك هلوقل

 اا

 و اغإف يلصو « يئضوتف رخآلا ناك اذإف « ةالصلا نع يكسمأف

 هذهف « هريغ نم ضيحلا اهب زيمت ةفص الو ةداع اهل نكت مل اذإ : ةثلاثلا ةلاحلا

 هذه دعب امو « ءاسنلا بلاغ ةداع هذه نأل ؛ ًاعبس وأ ًاتس ضيحلا بلاغ سلجت
lz 

 نب هلوقل ؛ موصتو « يلصت مث « هلسغت ةضاحتسا مد نوكي مدلا نم مايألا
 اے

FL يعم كيف Se 

 هلا OIE edl و ا

 )١( مقرب ملسم هاور )۳۳۴( )59( .
 هححصو « )۱۷٤/۱( مكاحلاو 0001/7 ناسحإلا) نابح نبا هححصو )۲۸١( مقرب دواد وبأ هاور (۲)

 ٤ ١) مقرب ليلغلا ءاورإ) ينابلألا

 ءاورإلا) ينابلألا هنليسحو ‹ حيحص نسح : : لاقو ١) ۲۸) مقرب يذمرتلاو (YAY) مقرب دواد وبأ هأور 6و

 . 3١( مقرب

۲ 



 ةالصلا باتك :ايناث

 باب رشع ةسمخ ىلع لمتشيو

 :سمخلا تاولصلا بوجوو .اهلضفو .ةالصلا فيرعت يف : لوألا بابلا

 ١ - ءاعدلا : ةغل ةالصلا : اهفيرعت .

 ن ا و ةصوصخم لار لاق ت داع اع
 ا

 . هللا ءاش نإ ةيلاتلا باوب ألا ىف اهليصفت ىتأيو

 دومع يه لب « نيتداهشلا دعب مالسإلا ناكرأ دكآ نم ةالصلا : اهلضف -؟
 عبس قوف جارعملا ةليل لي دمحم هيبن ىلع هللا اهضرف دقو « مالسإلا
 ذإ غلي ناك دقو . ملسملا ةايح يف اهتيمهأ ىلع ليلد كلذو . ا
 رک قیا اعاد تشاو البق او ةالصلا ىلإ عزف ٌرمأ هَيَرَح

 : اهنم

 ‹ ناضمر ىلإ ناضمرو ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاولصلا) : يي هلوق
r EEئ  . 

 موي لك هنم لستغي مكدحأ بابب ًارهن نأ ول متيأرأ) : جج هلوقو
 . ءيش هنرد نم ىقبي ال : د بس

 لو (اناطقلا و ةا و يا تف ردك كلذفز
0 

 لف مولعلا مج لاوو E CE ”اهيرجرال
 نم ةريثك تايآ يف [ 4: ةرقبلا ] € ااو » : ىلاعت لاق « ةرورضلاب نيدلا
 :r]. هيهاربإ ] € ةوَلََصلأ اوم یقب يقاوم انماء ی رایی لق ىلاعت لاقو هللا باتك

 )١( هباصأ : يأ .

 )۲( مقرب ملسم هاور )555()١15( .

 مقرب يراخبلا هاور (؟) )٥۲۸( « مقرب ملسمو )/551( .
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 يفو . (نوسمخ يهو سمح يه) : هيفو جارعملا ثيدح : ةنسلا نمو
 e سمخ) : مالسإلا عئارش نع هلأس نمل غلي هلوق «نيحيحصلا»

 "7 (عّوُطَت نأ الإ « ال) : لاق ؟نهريغ ىلع له : لئاسلا لاق (ةليللاو مويلا
 ر ا قا نا ب ال ء لقاعلا غلابلا ملسملا ىلع ةالصلا بجتو

 نعو « ظقيتسي ىتح مئانلا نع : ةثالث نع ملقلا عفر) : للي هلوقل « نونجلا الو

 عبس مامتل دالوألا اهب رمؤي نكلو . کی نذر وول ا

 نع ٌدتراو ‹ رفك دقف اهكرت وأ اهدحج نمف . رشعل اهكرت ىلع نوبرضيو « نينس

 دقف اهكرت نمف « ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا) : كلم هلوقل مالسإلا نيد

 ار

 رجألا يف نوسمخ يهو « لعفلا رابتعاب ددعلا يف سمخ يه : ىنعملاو . )۳٤۹( مقرب يراخبلا هاور (1)

E 
 . )۱١( مقرب ملسمو « (55) مقرب يراخبلا هاور (۲)

 . )۱۳٤( مقرب ملسم هاور (۳)
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 :لئاسم هيفو . ةماقإلاو ناذألا :يناثلا بابلا

 : امهمكحو « ةماقإلاو ناذألا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 : ةماقإلاو ناذألا فيرعت-أ

 . مالعإ يأ . [۴: رتل ] 4 كلود هلأنَعْنَذأَو » : ىلاعت لاق . مالعإلا : ةغل ناذألا

 . صوصخم ركذب ةالصلا تقو لوخدب مالعإلا : ًاعرشو
 . دعاقلا ةماقإ هتقيقحو « ماقأ ردصم : يه ةغل ةماقإلاو

 . عراشلا هب درو صوصخم ركذب ةالصلا ىلإ مايقلاب مالعإلا : اعرشو
 سمخلا تاولصلل لاجرلا قح ىف ناعورشم ةماقإلاو ناذالأ : امهمكح -ب

 نع مثإلا طقس يفكي نم امهب ماق اذإ تايافكلا ضورف نم امهو « اهريغ نود

 . امهليطعت زوجي الف « ةرهاظلا مالسإلا رئاعش نم امهنأل ؛ نيقابلا

 : امهتحص طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 ١ - رفاكلا نم ناحصي الف : مالسإلا .

 . تادابعلا رئاسك « زيمملا ريغو ناركسلاو نونجملا نم ناحصي الف : لقعلا -؟

 مدعل ىثنخلا نم الو « اهتوصب ةنتفلل ةأرملا نم ناحصي الف : ةيروكذلا ۴

 . ًاركذ هنوكب ملعلا

 ريغ «اهتقو لوخد لبق حصي الف : ةالصلا تقو يف ناذألا نوكي نأ -4

 ةدارإ دنع ةماقإلا نوكت نأو « تقولا لبق زوجيف ‹ ةعمجلاو رجفلل لوألا ناذألا

 . ةالصلل مايقلا

 ‹ ةماقإلا اذكو « ةنسلا كلذب تدرو امك : ايلاوتم ابترم ناذألا نوكي نأ -ه

 . ةماقإلاو ناذألا ةفص ىلع مالكلا يف هنايب يتأيسو

 اهب تدرو يتلا ظافلألابو ةيبرعلا ةغللاب « ةماقإلا اذكو ناذألا نوكي نأ -

 ةا

f° 



 : نذؤملا يف ةبحتسملا تافصلا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 الف « مايصلاو ةالصلا ىف هيلإ عجري نمتؤم هنأل ؛ ًانيمأ ًالدع نوكي نأ ١-

 :كلذك نكي مل اذإ هناذأب مهرغي نأ نمؤي

 . زيمملا يبصلا ناذأ حصيو ؛ القاع ًاغلاب نوكي نأ -

Lsالاع نكي مل نإ هنأل « اهلوأ يف نذؤيف اهارحتيل تاقوألاب  

 . أطخأ وأ طلغ امر

 نمانلا يشيل" )اتص نوكي نأ ٤-

 20000 ا

 . ةلبقلا لبقتسم امثاق نذؤي نأ -*
 يح : لاق اذإ هنيي ىلع ههجو ريدي نأو « هينذأ ىف هيعبصأ لعجي نأ -

 فلا ىلع ركن »لاق ا ىلعو « ةالصلا ىلع

 . - اهيف عرسي يأ - ةماقإلا ردحيو -لهمتي يأ - ناذألا يف لسرتي نأ -8

 : ةماقإلاو ناذألا ةفص يف : ةعبارلا ةلأسملا

 ام اهنمو « ةيوبنلا صوصنلا اهب تدرو تايفيك امهلو : ةماقإلاو ناذألا ةيفيك
 : لاقف ء هسفنب ناذألا هملع لكي ىبنلا نأ « ةروذحم ىبأ ثيدح ىف ءاج

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ «ربكأ هللا  ربكأ هللا ءربكأ هللا « ربكأ هللا : لوقت)

 لوسر احم نا ودعا هللا لويسر دم دينا ع هللا هل قل ل ناةريتتا

 ىلع يح « حالفلا ىلع ىح « ةالصلا ىلع ىح « ةالصلا ىلع يح < هللا

 . (هللا الإ هلإ ال ءربكأ هللا « ربكأ هللا « حالفلا

 دهشأ « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ « ربكأ هللا ربكأ هللا) : ىهف ةماقإلا ةفص امأو

 ةالصلا تماق دق « حالفلا ىلع يَ « ةالصلا ىلع يح « هللا لوسر ًادمحم نأ
 تيم سنأ ثيدحل ؛ (هللا الإ هلإ ال ءربكأ هللا ربكأ هللا « ةالصلا تماق دق

 0000 .توصلا يرق: يأ ()
 : (هما مقرب هحام نبا ننس حيحص) ينابلألا هحح ص و « (Y*۸A) مقرب هحام نباو « )۰۳( مقرب دواد وبأ هجرحخأ )۲(
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 نوكتف . '(ةماقإلا الإ ةماقإلا رتوي نأو « ناذألا عفشي نأ لالب رمأ) : لاق
 تماق دق) : هلوق يف الإ « هرم هرم ةماقإلا تاملک و < نيترم نرم ناذألا تاملك

 . ىضاملا ثيدحلل ؛ نيترم نوكتف (ةالصلا

 ارفسو | رفح هيد دوي ناك الذان 7 ؛ ةبحتسملا ةماقإلاو ناذألا ةفص هذهف
 "اف « ةماقإلا ىّنث وأ « ناذألا يف ؟"' أ جر نإو . تر انما ىلإ هيي ` هللا لوسر عم

 ىح دعب حبصلا ناذأ ىف لوقي نأ بحتسيو . حابملا فالتخالا نم هنأل ؛ سأ

 هللا لوسر نأ ةروذحم وبأ ىور امل ؛ نيترم "مولا نم ريخ ةالصلا : حالفلا ىلع

 . ()(مونلا نم ريخ ةالصلا : تلق حبصلا ناذأ يف ناك نإ) : هل لاق كي

 : هدعب هب وعدي امو , ناذألا عماس هلوقي ام : ةسماخلا ةلأسملا

 نأ ديعس ىبأ ثيدحل ؛ نذؤملا لوقي ام لثم لوقي نأ ناذألا عمس نمل بحتسي

 ىف الإ . (°)(نذؤملا لوقي ام لثم اولوقف ءادنلا متعمس اذإ) : لاق قلي يبنلا
 لوق بقع «هللاب الإ ةوق الو لوح ال» : لوقي نأ ناذألا عماسل عرشيف ؛ لا

 نب رمع ثيدحل ؛ حالفلا ىلع ىح : هلوق بقع اذكو « ةالصلا ىلع يح : نذؤملا

 . كلذ ىف لي ناطخلا
 لوقي عمتسملا نإف « مونلا نم ريخ ةالصلا : حبصلا ةالص يف نذؤملا لاق اذإو

 . ةماقإلا دنع كلذ نسي الو « هلثم

 ةالصلاو ةماعلا هوعدلا 0 بر را لوقي مث < 0 يبنلا ىلع يلصي مت

 )۷ ر يذلا ا ًاماقم او ¢ ةليضفلاو ةليشولا n تأ 4 ةمئاقلا

 )١( يراخبلل ظفللاو )۷۸( مقرب ملسمو « ( )۰ ه) ) مقرب يراخبلا هجرخأ .

 هجرخأ امك « توصلا عفرب امهديعي مث « نيتداهشلا يف هتوص ضفخي هنأ ىنعمب « ديدرتلا : عيجرتلا (5)
 .(هم8) مقرب دواد وبأ

 عوجر وهف « « حبصلا ةالص يف ةلمجلا هذه لوقي نيح نذؤملاف « عجر اذإ : بوثي باث نم « بيوشتلا وهو (؟)

 . ةالصلا ىلإ ةردابملا ىلع ثحلا هيف مالك ىلإ هنم
 . (1۲۸ مقرب يئاسنلا ننس حيحص) ينابلألا هححصو « (۸ ۰ ۷/۲) يئاسنلا هجرخأ ( ٤(

 . )۰ ۹۳) ) مقرب (Y1) ) مقرب ر ا

) 
 . ةمايقلا موي هي + ىبنلا ةعافش هل تاح كلذ لاق نفا نأ“ كس ىلا ديك )۷ (

۷ 



 ةالصلا تيقاوم يف :ثلاثلا بابلا

 ددحم تقو اهنم ةالص لكل « ةليللاو مويا يف سمخ تاضورفملا تاولصلا

 4 اًخوفْوَمابتحح َنييموملا لڪ تاک وللا نإ # : ىلاعت لاق . عرشلا هددح

 . اهتقو لوخد لبق ةالصلا ئزجت الف « ةددحم تاقوأ ىف E : ينعي . :٠٠١[ ءاسنلا ]

 يبنلا نأ : امهنع هللا م ا يدع 6 لصألا تيقاوملا هذهو

 رضحي مل ام هلوطك جا لظ ناكو سمشلا تلاز اذإ رهظلا تقو) : لاق كلي

 بغي مل ام برغملا ةالص تقوو « سمشلا ٌرفصت مل ام رصعلا تقوو ء رصعلا
 نم حبصلا ةالص تقوو « طسوألا ليللا فصن ىلإ ءاشعلا ةالص تقوو « قفشلا

 ٠ يا علط اع رجلا واط
 فاسق د ایت قل سلا لاوزب اهتقو أدبي رهظلا ةالصف

 بحتسيو « لوطلا يف هلثم ءيش لك لظ ريصي نأ ىلإ اهتقو دتميو « برغملا ةهج

 ا"اداربإلا ىلإ اهريخأت بحتسيف ء«رحلا دتشا اذإ الإ « اهتقو لوأ يف اهليجعت
 . (منهج حيف نم رحلا ةدش نإف ةالصلاب اودربأف رحلا دتشا اذإ) : غلي هلوقل

 لك لظ ةروريص نم يأ - رهظلا تقو ةياهن نم اهتقو أدبي رصعلا ةالصو

 اهليجعت نسيو « رارفصالا رخآ دنع يأ« سمشلا بورغب يهتنيو -هلثم ءيش
 : ىلاعت هلوق يف اهيلع هللا صن يتلا ىطسولا ةالصلا يهو « تقولا لوأ يف

 . [ ۲۴۸: ةرقبلا ] © َنيتنَفمَيي أوُموُفَو ىل سولا ةو صلو توصل لأول

 رتو اغأكف رصعلا ةالص هتتاف نم) : لاقف « اهيلع ةظفاحماب ولج ىبنلا رمأ دقو

 ` يغ طيس نق ضعلا كاب هو 1 ضنا لاقر 1 لاهور مله

) 
 مرق : ينعي (؟)
 . )٥۳۳-٥۳٤( مقرب يراخبلاو « )٦٠١( مقرب ملسم هاور (۳)

 هلهأ رتو) ىنعمو . ملسمل ظفللاو )1۲١()۲١1( مقرب ملسمو « (5617) مقرب يراخبلا : هيلع قفتم )٤(
 . هلامو هلهأ دقف : وأ ‹ هلامو هلهأ هنم عزتنا : (هلامو

 . )٥٥۳( مقرب يراخبلا هاور (6)

۸ 



 هلوقل ؛رمحألا '' يقفشلا بيغم ىل سمشلا بورغ نم برغملا ةالصص تقور
 هنن اا نسور !(قفشلا بغي ملام برغملا ةالص تقو) :

 لاق '(موجنلا كبتشت ىتح برغملا اورخؤي مل ام  ريخب يتمأ لازت ال) : 3
 . ريخأت عمج ءاشعلا عم ىلصت ىتح اهريخأت نسيف « جحلاب مرحملل ةفلدزملا ةليل

 ‹ ليللا فصن ىلإ رمحألا قفشلا بيغم نم اهتقو أدبيف ءاشعلا ةالص امأ

 بحتسيو . (طسوألا ليللا فصن ىلإ ءاشعلا ةالص تقو) : هلي هلوقل

 ثيدحلاو « اهلبق مونلا هركيو « ةقشم نكت مل ام راتخلا تقولا رخآ ىلإ اهريخأت .-
 مونلا هركي ناك هي هللا لوسر نأ) يَ ةزرب يبأ ثيدحل ؛ ةحلصم ريغل اهدعب

 . )(اهدعب ثيدحلاو « ءاشعلا لبق
 بك سو: فلا عولط ىلإ يناثلا رجفلا عولط نم رجفلا ةالص تقوو

 . رجفلا عولط ققحت اذإ اهليجعت
 ىلع بجيف ءاهيف سمخلا تاولصلا ءادأ عرشي يتلا تاقوألا يه هذه

 دعوت هللا نأل ؛ اهريخأت كرتو « اهتقو ىف اهيلع ةظفاحماو ‹ كلذب ديقتلا نيملسملا

 نعم © تزصُملإلَيَو » : ىلاعت لاقف اهتقو نع اهنورخؤي نيذلا
 ملح ر هد عب نم َقَلَحَف# : ىلاعت لاقو . NR تروُهاَس َمِهِتِاَلَص

 باذعلا وه : ئغلاو . [ه۹:يم] # و ثلا ارتست را رع

 1 : هللاب ًاذايع منهج يف ةبيخلاو رشلاو فعاضملا ديدشلا

 لئس دقف ؛ اهلضفأو « هللا ىلإ لامعألا بحأ نم اهتاقوأ ىف تاولصلا ءادأو

 )0 (اهتقو ىلع ةالصلا) : لاق ؟هللا ىلإ بحأ لمعلا يأ : لل

 د ]م
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 ايو
 .اهكرات مكحو .كلذ ةلدأو ءاهناكرأو .ةالصلا طورش يف :عبارلا بابلا

 :لئاسم هيفو

 : ةبوتكملا تاولصلا ددع يف : ىلوألا ةلأسملا

 برغملاو رصعلاو رهظلاو رجفلا : يهو . سمخ ةبوتكملا تاولصلا ددع
 نأ هللاديبع نب ل فيدو كات لع لد دقو ب ااف محبس فو: ءاشعلاو

 نسم ): لاف: لا نم "لع هللا نرد اذا هللا لر اي" لاق ايباوغأ

O Eا"! فيدل.  TI EE 
 يف تاولص سمخ انيلع نأ كلوسر معزو : كلي يبنلل هلوقو « ةيدابلا لهأ نم

 . 'ثيدحلا ... (قدص) : غلي لاق . انتليلو انموي
 ر

 ؟ بجت نم ىلع : ةيناثلا ةلأسملا

 ركذف « (ةثالث نع ملقلا عفر) : ثيدحل ؛ رشعل اهيلع برضُيو « نينس عبس غلب
 3 عبسل ةالصلاب مكدالوأ اورم) : ع هلوقلو <« (ملتحي ىتح يبّصلا نعو) : اهنم

 . "7 (عجاضملا يف مهنيب اوقّرقو « رشعل اهيلع مهوبرضاو

 : (؟!اهطورش ىف : ةثلاثلا ةلأسملا

 : ةعست اهطورشو
 . هلمع نالطبل ؛ رفاك نم حصت الف : مالسإلا-١

 . هفيلكت مدعل ؛ نونجم نم حصت الف : لقعلا -؟

O 
 ا
 ‹ (نسح ثيدح» : لاقو (401) مقرب يذمرتلاو « )٤۹٤( مقرب دواد وبأو « (۲۰۱/۲) دمحأ هاور )۳(

 Y۷) مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححص و ١ )۰ ۱/۱) كردتحسملا يف مكاحلا هححصو

 . ةالصلا ةحص اهيلع فقوتي يتلا يهو )٤(



 برضيو « عبسل اهب رمؤي نكلو « غلبي ىتح يبصلا ىلع بجت الف : غولبلا -*
 ك ا ا e درم : ثيدحلا ؛ دا

 ال) : رمع نبا ثيدح يف هيو هلوقل : ةردقلا عم ا نم ةراهطلا -

 ٠ (روهط ريغب ةالص هللا 5
 نزال لصد » : ىلاعت هلوقل : ةتقؤلا ةالصلل تقولا لوخد -ه
 تاولصلاب يلب يبنلا ا ثيدحلو « [ ۳١ ءاسلا ] 4 اًسوفوم ابى ڪڪ

 لبق ةالصلا حصت الف (27(تقو نيتقولا نيذه نيب ام) : لاق مث« سمخلا

 . رذعل الإ « هجورخ دعب الو « اهتقو لوخد
 : ىلاعت هلوقل : ةرشبلا فصي ال ءيشب ةردقلا عم ةروعلا رتس -5

 و 59 هللا لبقي ال) : لي هلوقو . :۲٠[ فارعألا ] * 00 0

 اار

 هلوقل ةبكرلاو ة ةرسلا نيب ام غلابلا لجرلا ةروعو . ' ناخب الا اخ ةالص

 نإو « هب فحتلاف انيق ناك ناف دحأو بوت يف : لیس ريال اد
 مدع بن
 بو

 نم ًائيش هقتاع ىلع لعجي نأ لضفألاو ىلوألاو . ' راف افقی ناك

 هنم هقتاع ىلع سيل بوثلا يف يلصي نأ لجرلا ىهن يب يبنلا نأل ؛ بايثلا
 يأ- بناجألا مامأ 57 اذ اهيفكو اههجو الإ ةروع اهلك ةأرملاو . ءيش

 : هلك هلوقو « (ةروع ةأرملا) : لي هلوقل ؛ ءىش لك يطغت اهنإف -مراحم ا ريغ

 . ( رامخب الإ ضئاح ةالص هللا لبقي ال)

 : ةردقلا عم -هتالص ناكم يأ - هتعقبو هبوثو هندب يف ةساجنلا بانتجا -

 رغصألاو ربكألا )١(
 5 )۲4) مقرب ملسم ةأور )۲(

 ليلغلا ءاورإ) حيحص ثيدح وهو )٠٠١( مقرب يذمرتلاو « )41/١( يئاسنلاو « )۳٠/۳( دمحأ هاور (۳)
 . (160 مقرب

 ينابلألا هححصو « )٦١( مقرب هجام نباو « (Vo) مقرب يذمرتلاو « (۲۷) مقرب دواد وبأ هاور )٤(

 . فيلكتلا نس تغلب يتلا : ضئاحلاب دوصقملاو . ١11( مقرب ءاورإلا)

 )٥( مقرب ملسمو « ("51) مقرب يراخبلا هجرخأ )01١*( .
 . (۲۷۳ مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو « (۳۹۷) مقرب يذمرتلا هاور (5)

 ها



 ےک رک أ

 ؛ لوبلا نع اوهرتت) : ب هلوقو . e َرَهْطَم كبار : ىلاعت هلوقل

 ا ءامسأل ل e !(هنم ربقلا ياذع ةماع نإف

 فل هلوقل "7 (هيف يلصت مث « هحضنت مث « ءاملاب هصرقت مث « هّنحت) : بوثلا

 000 نم ًالجس هلوب ىلع اوقيرأ) : دجسملا ىف ىبارعألا لاب دقو هباحصأل

 دجشلارظَ كهوف » : ىلاعت هلوقل : ةردقلا عم ةلبقلا لابقتسا -۸
 مث « ءوضولا غبسأف ةالصلا ىلإ تمق اذإ) : ثيدحلو « [144: ةرقبا ] € ِماَمَحْل
 (؟7(ةلبقلا لبقتسا

 اهلحمو . (تاينلاب لامعألا اغإ) : رمع ثيدحل ؛ لاحب طقست الو : ةينلا -4

 مل لَك يبنلا نأل ؛ اهب ظفلتلا عرشي الو . ءيشلا ىلع مزعلا اهتقيقحو « بلقلا

 . كلذ لعف هباحصأ نم ًادحأ نأ ْدِرَي ملو « اهب ظفلتي

 : اهناكرأ ىف : ةعبارلا ةلأسملا

 قرفلاو . اهب الإ ةدابعلا حصت الو « تادابعلا اهنم نوكتت ام ىه : ناكرألا

 : ناكرألا امأو , اهعم رمتسيو « ةدابعلا ىلع مدقتي طرشلا نأ : طورشلا نيبو اهنيب

 . لاعفأو لاوقأ نم ةدابعلا اهيلع لمتشت يتلا يهف

 : يلي امك اهنايبو . الهج الو اوهس الو« ادمع طقست ال < انكر رشع ةعبرأ اهناكرأو

 4 َنيِتْلق ر اوم وقو :  ىلاعت هلوقل ؛ ًابصتنم رداقلا ىلع ضرفلا ىف : مايقلا 5

 عطتست مل نإف ٠ ءأمئاق لص) : : نصح نب نارمعل 0 هللا [ ۲۳۸: ةرقبلا ]

 ضرمك «رذعل ةضيرفلا ىف مايقلا كرت نإف , (بنج ىلعف عطتست مل نإف « ًادعاقف
 . بنج ىلع وأ ادعاق هلاح بسح ىلصيو « كلذب رذعي هنإف ‹ كلذ ريغو فوخو

 . (؟58 مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو « (407) مقرب )۹۷/١( ينطقرادلا هاور )١(

 . (۲۹۱) مقرب ملسمو , (۲۲۷) مقرب يراخبلا هاور (۲)

 .٠ )۲۰( مقرب ىراخبلا هأور ف

( 
) 

 ٤( مقرب يراخبلا هاور )٦۲٥۱( « مقرب ملسمو )۳۹۷( .
 ©( مقرب يراخبلا هاور )۱۱۱۷( .

o۲ 



 لضفأ اهيف مئاقلا ةالص نكل « انكر سيلو ةنس اهيف مايقلا نإف : ةلفانلا ةالص امأ
 . 17(مئاقلا ةالص نم فصنلا ىلع دعاقلا ةالص) : كلَ هلوقل ؛ دعاقلا ةالص نم

 هلوقل ؛ اهريغ هئزجي ال (ربكأ هللا) لوق يهو : اهلوأ يف مارحإلا ةريبكت -؟

 اهميرحت) : لي هلوقو « "/(ربكف ةالصلا ىلإ تمق اذإ) : ةالصلا ءىسملل هلي

 ر نود ةالصلا دقعنت الف « "(ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا
 أرقي مل نل ة ةالص ال) : هلك هلوقل : ةعكر لك يف ةبترم ةحتافلا ةءارق -

 كردأ وأ « اعكار مامإلا كد اذإ ”قويسللا كلذ نم نقفيسو تالا ةا

 ىنثتسي « ةيرهجلا ىف مومأملا اذكو « ةحتافلا ةءارق نم هعم نكمتي مل ام همايق نم

 . طوحألاب اذخأ ؛ ؛ ىلوأ كلذ نإف مامإلا تاتكس ىف اهأرق ول نكل « اهتءارق نم

 أوُعَكَرأ اوما 0 ا : ىلاعت ا ةعكر لك ىف عوكرلا ٤-

 نئمطت ىتح عكرا مث) : ةالصلا ءيسملل ولج هلوقلو . [0: جحا ] 4 اوُدجَسَأَو
ER 

 ثيدح ىف بلي هلوقل : امئاق هنم لادتعالاو عوكرلا نم عفرل ۵

 " (ًامئاق لدتعت یتح عفرا مل : ًاعکار نئمطت ىتح عكراو) : ء

 يف لل هلوقلو [: جلا ] 4 ًاوَدَجَمَأَو » : ىلاعت هلوقلا تس 0
 لك يف دوجسلا نوكيو . (ادجاس نئمطت ىتح دجسا مث) : ءيسملا ثيدح

 : هيفو . سابع نبا ثيدح ىف ةروكذملا ةعبسلا ءاضعألا ىلع نيترم ةعكر

 ‹ نيديلاو ف او انف اود ةهبجلا : مظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ)

 . (نيمدقلا فارطأو « نيتبكرلاو

 )١( (7*ه) مقرب ملسم هاور .

 )۲( مقرب ملسمو , (۷۹۳) مقرب يراخبلا هاور )۳۹۷( .
 )۳( مقرب هجام نباو « (51) مقرب دواد وبأ هاور ) » )۲۷١نسح : ينابلألا لاقو « (*) مقرب يذمرتلاو

 (؟574 مقرب هجام نبا ننس حيحص) حيحص .

 ( مقرب ملسمو « (/55) مقرب يراخبلا هاور )۳۹٤( .
 )©( مقرب ملسمو « (1751) مقرب يراخبلا هاور )۳۹۷( .

 ( يراخبلا هاور ) » )۸٠۹ملسمل ظفللاو . ١75-(490)مقرب ملسمو

o 



 لوقلا ردقب نوكتو < نوكسلا ىه ىهو u ٠ حج يف اوا ١

 ناک ا ىف الضان ا ءىسملا هي ا هرمأل ؛ نكر لك يف بجاولا

 ا السلا هك رتل ةالصلا ةداعإب هل هرمألو

 انيلع ضرفي نأ لبق لوقن انك) : امّ هلل یر دوعسم نبا لوقل :ريخألا دهشتلا ١-

 . هللا ىلع مالسلا اولوقت ال) : ل يبنلا لاقف . (هدابع نم هللا ىلع مالسلا : دهشتلا

 ضرف ا N لیس هلوق لدف . ((هلل هلل تايحتلا : اولوق نكلو

 اولص) : لاقو < هيلع موادو« هلعف ا هن : ريخألا دهشتلل سولجلا -

 مالسلا : هنيي نع لوقيف « !)(ميلستلا اهليلحتو) : كلي هلوقل : ميلستلا ١-
 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : هراسي نعو « هللا ةمحرو مكيلع

 00 0 ي E ك

 : اهتابجاو ىف : ةسماخلا ةلأسملا

 ضو: او س و ا اهكرتي ةالصلا لطبت « ةينامث اهتابجاوو

 مل انكر يسن نم نأ : ناكرألا نيبو اهنيب قرفلاف ءوهسلا دوجس اهنع وهسلل

 : ىتآلا وحنلا ىلع اهنايبو . تابجاولا نم دكوأ ناكرألاف

 5, لاقتنالا ريبكتب ىمسي ام وهو « مارحإلا هيك ريغ تارتا عيمج -

 . 9١19( مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو « )١510/5( يئاسنلا هجرخأ )١(

 . )٦۳١( مقرب يراخبلا هاور (۲)
 . ةقباسلا ةحفصلا ىف مدقتو « )۲۷١( مقرب هحام ٠ نک ) مقرب يذمرتلاو « (51) مقرب دواد وبأ هاور )۳(

o 



 اراضر 3: هلك لاق دق وميض مرفأ 00 2 ا ىبنل ترس ا(دوعق

 ناك) : ةريره فضا تىب قلا مامالل «هدمح نمل هللا حمس : لوق ٣-

 : لوقي مث « عكري نيح ربكي مث « ةالصلا ىلإ موقي نيح ربكي يج هللا لوسر
 كلو انبر : مئاق وهو لوقي مث« ةعكرلا نم هبلص عفري نيح هدمح نمل هللا عمس

 ا

 امهل نسيف درفنملاو مامإلا امأ « طقف مومأملل «دمحلا كلو انبر» : لوق -۴

 : لاق اذإو) 1 هيفو ىسوم يبأ ثيدحلو « مدقتملا ةريره يبأ ثيدحل ٤ امهنيب عمجلا

 وا قلن اننز : اولوقف « هدمح نمل هللا عمس

 ٤ - عوكرلا يف ىف ةرم «ميظعلا يبر تكاحبس» : لوقو .

 : هثيدح یف ةفيذح لوقل . دوجسلا ىف ىف ةرم «ىلعألا 5 ناحبس» : لوق -م

 راب ا ییا رک يت ارقي الك ىبنلا ينعي- ناك)
 دوجسلا يف حيبستلا يف ذ ةدايزلا ( نستو . (0(ىلعألا يبر ناحس . هدوجس

 . ثالث ىلإ عوكرلاو
 وی ىبنلا نة اح تيد نيدعسلا نت «ىل رفغا 2 : هلوق -5

 ()(يل رفغا بر . يل رفغا بر) : نيتدجسلا نيب لوقي ناك
 بوجول هيلع بجي ال هنإف . اوهس همامإ ماق نم ريغ ىلع لوألا دهشتلا ١-

 دوجسب هربجو « هيلإ دعي مل لوألا دهشتلا يسن امل هِي : يبنلا نآل ؛ هتعباتم

 هي ) ينابلألا هححصو « حيحص نسح : لاقو (Yor) مقرب يذمرتلاو « )۲۰٠/۲( يئاسنلا هاور )١(

 . (۲۰۸ مقرب يذمرتلا

 . (۲۸) مقرب (۲۹۴/۱) ملسم هاور (1)
 .2«(؟99/:) دمحأو « )٤١٤( مقرب ملسم هاور )۳(

 يئاسنلاو « حيحص نسح : لاقو )۲٦۲( مقرب يذمرتلاو « )۸۷٤( مقرب دواد وبأ : ةسمخلا| هاور )٤(

 . /٠١91( مقرب يئاسنلا حيحص) ينابلألا هححصو « (۸۹۷) مقرب هجام نباو « )۷۲/۱(

 . ro) مقرب ءاورإلا) ينابلألا هحح ص و 4 (891/) مقرب هحام ٠ نباو 34 )۷۲/1( يئاسنلا هاور هز
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 +« تابيبطلاو:تاويلملا هلل احلا يمه ل اهيا لا

 ىلعو انيلع مالسلا .هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا

 هدبعادمحم نأ دهشأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ . نيحلاصلا هللا دابع

 . «هلوسرو

 اذإ) : ًاعوفرم دوعسم نبا ثيدحل -لوألا دهشتلا يأ - هل سولجلا -8

 : عفار نب ةعافر ثيدحلو . !'!(هلل تايحتلا : اولوقف نيتعكر لك يف متدعق

 مث« ىرسيلا كذخف شرتفاو « نئمطاف ةالصلا طسو يف تسلج اذإف)

 : اهننس يف : ةسداسلا ةلأسملا

 . لاوقأ ننسو لاعفأ ننس : ناعون يهو

 عفرلا دنعو و دنعو مارحإلا ةريبكت عم نيديلا عفركف : لاعفألا ننس امأ

 عفرو ؛ رّبك یلص اذإ ناك ثريوحلا نب كلام نأل ؛ كلذ بقع امهطحو هنم

 . هيدي عفر عوكرلا نم هسأر عفر اذإو « هيدي عفر عكري نأ دارأ اذإو « هيدي
 لامشلا ىلع نيميلا عضوو . كلذ عنص لي هللا لوسر نأ ثّدَحو

 حسو

 ةيماو لوي Ts ea Tg +: ةيقايق كا رخص ىلع ايييلعجو
 هيف هرهظ دمو « هعوكر يف عباصألا يتجرفم هيديب هيتبكر ضبقو ءأمئاق

 . هلايح هسأر لعجو

 ‹ نيمآ : لوقو « ذوعتلاو ‹ ةلمسبلاو « حاتفتسالا ءاعدكف : لاوقألا ننس امأو

 دعب ءاعدلاو « دوجسلاو عوكرلا حيبست ىلع ةدايزلاو « ةحتافلا ةءارق ىلع ةدايزلاو

 . مالسلا لبق دهشتلا

 .(هالع) مقرب ملسمو ع.( ) مقرب يراخبلا هجرخأ )١(

 . ٦) مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو « )1/£1۷( يئاسنلاو « (e۳V/1) دا هأور 68

(r )مقرب ءاورإلا) ينابلألا هنمسحو 3 (۸9٦) مقرب دواد وبا هاور  (FY . 

 . (۳۹۱) مقرب ملسم هجرخأ ( 3

 هك



 : اهتالطبم : ةعباسلا ةلأسملا

 : ىتأي اميف اهلمجن رومأ ةالصلا لطبي

 اط و اا طرش وااو ةراهظلا ر انة اعلا ل
 . ةالصلا تلطب ةراهطلا

 ١- مالكلاك هنأل ؛ عامجإلاب اهلطبي هنإف ‹ ةهقهقلا وهو : توصب كحضلا .

 امأ . ةالصلا دوصقمل ىفانملا بعالتلاو فافختسالا نم كلذ ىف الو « دشأ لب

 هريغو رذنملا نبا هلقن امك ء اهلطبي ال هنإف ةهقهق الب مسبتلا .
 انك : لاق هَ مقرأ نب د ليز نعف : ةالصلا ةحلصم ريغل ًادمع مالكلا -*

 ىتح « ةالصلا يف هبنج ىلإ وهو « هبحاص انم لجرلا ملكي ء ةالصلا يف ملكتن
 نع انيهنو توكسلاب انرمأف . 1784: ةرقبلا] # نير اوم وقول : تلون

 . هتالص لطبت ال « ًايسان وأ ًالهاج ملكت نإف . '' !ءالكلا

 عضوم نود ىلصملا يدي نيب دوسألا بلكلا وأ « رامحلا وأ « ةغلابلا ةأرملا رورم -5

 ةرخآ لثم هيدي نيب ناك اذإ هرتسي هنإف يلصي مكدحأ ماق اذإ) : هج هلوقل : هدوجس

 ةأرملاو رامحلا هتالص عطقي هنإف « لحّرلا ةرخآ لثم هيدي نيب نكي مل اذإف « لحرلا

 جرسلاك وهو « لبإلا ىلع هيلع بكري ام وه : لْخّرلاو . "7 (دوسألا بلكلاو

 . ةرتسلا يف ئرزجلا وه رادقملا اذه نوكيف « عارذ اهرادقم لحرلا ةرحخؤمو « سرفلل
 . طورشلا يف مدقت امل : دمع ةروعلا فشك -ه

 . ةالصلا ةحصل طرش اهلابقتسا نأل : ةلبقلا رابدتسا -5

 ا ملاذ اهركداو ا عب ‹« يلصملاب ةساجنلا لاصتا -۷

 . رذع نودب ادمع اهطورش نم طرش وأ اهناكرأ نم نكر كرت -۸

 . ًادمع برشلاو لكألاك « ةرورض ريغل اهسنج ريغ نم ريثكلا لمعلا -4
e 
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 لخي هنأل ؛دوجسلاو عوكرلا يف و ةدايزلاك يلعف نكر ةدايز دمعت ١

 . اعامجإ لطبتف . اهتئيهب

 . مدقت امك « نكر اهبيترت نأل ؛ ضعب ىلع ناكرألا ضعب ميدقت دمعت -۲

 ١- اهمامتإ لبق مالسلا دمعت .

 . نكر اهنأل ؛ ةحتافلا ةءارق يأ « ةءارقلا ىف ىنعملا ةلاحإ دمعت -1 5

 ١- طرش ةينلا ةمادتسا نأل ؛ هيلع مزعلابو « خسفلاب ددرتلاب ةينلا خسف .

 : ةالصلا يف "هركي ام : ةنماثلا ةلأسملا

 : ةيلاتلا رومألا ةالصلا ىف هركي

 ىبنلا ةنسل كلذ ةفلاخل « نييلوألا نيتعكرلا ىف ةحتافلا ىلع راصتقالا 3

 ۰ ۰ . ةالصلا يف هيدهو هي ل

 اهررك نإ نکل الو يبنلا ةنسل -اضيأ- كلذ ةفلاخل : ةحتافلا راركت ١-

 اهراركت دارأف « اهتءارق دنع بلقلا روضحو عوشخلا هتاف نوكي نأك ؛ ةجاحل

 ساوسولا ىلإ كلذ هّرُجَي الأ طرشب نكل « كلذب سأب الف « هبلق رضحيل
 نع لئس نيح يلي هلوقل : ةجاح الب ةالصلا يف ريسيلا تافتلالا هركي -؟

 . "7 (دبعلا ةالص نم ناطيشلا هسلتخي سالتخا وه) : ةالصلا يف تافتلالا
 . بهنلاو ةقرسلا : سالتخالاو

 هراسي نع لفتي نأ ىلإ جاتحا نمك « هب سأب الف ةجاحل تافتلالا ناك اذإ امأ

 « للي يبنلا هب رمأ « ةجاحل تافتلا اذهف « ساوسولا هباصأ اذإ ًاثالث ةالصلا يف
 . هل ةظحالم ؛ ةالصلا يف تفتلت تراصف « عايضلا اهّيبص ىلع تفاخ نمكو

 ددا وأ هلك وخلا تلا ذإ ف: ريعتلا تاقتلالا ىف لك اذه

 . هوحنو فوخ ةدش نم رذع ريغب كلذ ناك اذإ « هتالص لطبت هنإف « ةلبقلا

 بناثي هنأ : هوركملا مكحو . للان مازلِإ ريغ نم ءيشلا نع يهنلا يه : ءاهقفلا حالطصا يف ةهاركلا ١(

 را

 . )۷١١( مقرب يراخبلا هجرخأ (۲)

o۸ 



 مهتدابع دنع سوجنا لعف هبشي كلذ نأل : ةالصلا يف نينيعلا ضيمغت ٤“

 . رافكلاب هبشتلا نع انيهُت دقو . ًاضيأ دوهيلا لعف هبشي : ليقو . نارينلا
 الو , دوجسلا يف اولدتعا): ةي هلوقل : ددجسلا يف نيعارذلا شارتفا -ه

 نيب يفاجي نأ يلصملل يغبنيف . (١!(بلكلا طاسبنا هيعارذ مكدحأ طسبي

 . ناويحلاب هبشتي الو ء. ضرألا نع امهعفريو « هيعارذ

 عوشخلل يفانملا بلقلا لاغشنا نم هيف امل: ةالصلا يف ثبعلا ةرثك -5

 . ةالصلا يف بولطملا

 لجرلا يلصي نأ يهن ) : هَ ةريره يبأ ثيدحل : ٌرُص خلا -0

 رصخلا ىلع هدي لجرلا عضو : ةالصلا يف راصتخالاو رّصختلاو . (١ ضخم

 يضر ةشئاع تللع دقو . نيكرولا قوف قدتسُملا ناسنإلا طسو يهو « ةرصاخلاو

 . 'هلعفت دوهيلا نأب : ةهاركلا اهنع ىلاعت هللا

 اا : لدسلاو . (؟!(هاف لجرلا يطغي نأو « ةالصلا يف لدسلا نع ل

 ىهن) : لاق لَم ةريره ىبأ ثيدحل : ةالصلا ىف مفلا ةيطغتو لذّسلا -۸

 چ هللا لوسر
 لاسرإ : ليقو . نيفتكلا ىلع هيفرط دري الو . هيفتك ىلع بوثلا ىلصملا حرطي نأ

 . لابسإلا ىنعمب نوكيف « ضرألا بيصي ىتح بوثلا
 لبق هسأر عفر اذإ مكدحأ ىشخي امأ) : كلي هلوقل : مامإلا ةقباسم -4

 لعف نع ةالصلا ديري دجسملا ىتأو أضوت نم لِي هيهنل : عباصألا كيبشت ٠١-

 لاخدإ : عباصألا نيب كيبشتلاو . ىلوأ باب نم ةالصلا يف هتهاركف كلذ

 . (۸۲۲) مقرب يراخبلا هجرخأ ١(

 . (1؟١7) مقرب يراخبلا هجرخأ (
 . )۳٤٥۸( مقرب هحيحص ىف يراخبلا هجرخأ « قورسم اهنع كلذ ىور (
 مقر يذمرتلا ننس حيحص)ينابلألا هنسحو « (۳۷۹) مقرب يذمرتلاو « (557) مقرب دواد وبأ هجرخأ ٤( )

OT 

 . )٤۲۷( مقرب ملسمو « (191) مقرب يراخبلا هجرخأ ()
 . (7١٠/؟ ءاورإلا) ينابلألا امهقفاوو « يبهذلا هقفاوو . هححصو )۲٠٦/١( مكاحلا هجرخأ )٩(

۹ 



 يف ناك ولو « هيف ةهارك الف ةالصلا جراخ كيبشتلا امأو . ضعب يف اهضعب

 . نيديلا يذ ةصق ىف هايإ هي هلعفل « دجسملا

 : فكلاو . ١7 (هرعش الو هبوث فكي الو « مظعأ ةعبس ىلع دجسي نأ هِي يبنلا

 ‹ عنملا ىنعمب نوكي دقو ‹ امهمضيو امهعمجي ال : يأ « عمجلا ىنعمب نوكي دق

 عوشخلل ىفانملا ثبعلا نم هلكو . دوجسلا لاح لاسرتسالا نم امهعنمي ال : يأ

 . ةالصلا ىف

 : غي هلوقل : نيثبحخألا عفادي وهو وأ « ماعطلا ةرضحب ةالصلا -۲

 ةرضحب ةالصلا ةهارك امأ . '(ناثبخألا هعفادي وهو الو « ماعطلا ةرضحب ةالص

 ال ناعبش وأ « مئاص هنكل «ارضاح ماعطلا ناك ولف . هيدي نيب ارضاح هنوكو

 ةالصلا هل هرکی ال هلك كلذ يفف « هترارح ةدشل هلوانت عيطتسي ال وأ « هيهتشي

 هيف امل ؛ هلك كلذ نع ىهن دقو . طئاغلاو لوبلا امهف : ناثبخألا امأو . هترضحب

 دقو . ةالصلا يف عوشخلا يفاني ام « هركف تتشتو . يلصملا بلق لاغشنأ نم

 . امهتعفادمو طئاغلاو لوبلا سبحب ررضتي

 ىلإ مهراصبأ نوعفري ماوقأ نيهتنيل): لي هلوقل : ءامسلا ىلإ رصبلا عفر ١-
 . (7(مهراصبأ نفطختل وأ  ةالصلا يف ءامسلا

 : ةالصلا كرات مكح : ةعساتلا ةلأسملا

 هلوسرو هلل بّدكُم هنأل « دترم رفاك وهف « اهبوجول ًادحاج ةالصلا كرت نم

 اا

 . (430) مقرب ملسمو « (81) مقرب يراخبلا هجرخأ (1)
 . (610) مقرب ملسم هجرخآ (؟)
 . )٤۲۹( مقرب ملسم هاور (۳)



 امئاد اهل اکرات ناك اذإ رفاك هنأ حيحصلاف : E واين اهك نعام

 A E اوم اواو بات ناق ل : نيكرشملا نع ىلاعت هلوقل « ةيلكلابو

 يع ل هيرب يا ديو هوي

 يذلا دهعلا) : غلي هلوقلو . رد بسم : اوسيلف ةالصلا

 لاجزلا نيل 5 هلوقو . (!!(رفك دقف اهكرت نمف « ةالصلا مهنيبو اننيب
 . 17 (ةالصلا كرت رفكلاو كرشلا نيبو

 رهاظلاف « نيضرف وأ ًاضرف ىلصي وأ « ًانايحأ كرتيو ًانايحأ ىلصي ناك نم اّمأ

 ف فيدخل سب ره ابق كيلكلاب اهكرت مل هنأ فكر الغنا

 الإ هنم هجرخن الف« مالسإلا ءاقب لصألاو . (ةالصلا) ال (ةالص) كرت اذهف
 نيقيب الإ عفتري ال نيقيب تبث امف « نيقيب )۳(

 لاق . (۷۰ 5/1١ مكاحلاو « (؟:7/ه) دمحأو ۰ (۲۳۱/۷) يئاسنلاو « )۲۱۲١( مقرب يذمرتلا هجرخأ )١(

 ىدذمرعلا حيحص) ينابلألا هححصو « يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححصو « بيرغ حجم نسح . يذمرتلا

 . (۲۱۱۳ مقرب

 . (۸۲) مقرب ملسم هجرخأ (۲)

 . )۲٤/۲-۲۸( : عتمملا حرشلا : رظنا (۳)
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 :لئاسم هيفو .عوطتلا ةالص يف :سماخلا بابلا

 : ةبجاوب ل ةعاط نك عوطتلاب دارملاو

 : اهتيعورشم نم ةمكحلاو . اهلضف : ىلوألا ةلأسملا

 هللا ليبس ىف داهجلا دعب تابرقلا لضفأ نم ةالصلاب عوطتلا : اهلضف ١-

 8 تاولصلا لفاونب هبر ىلإ ننرصفتتتلا ىلع ا يبنلا ةموادل : ملعلا بلطو
 ا

 نم : لاق ىلاعت هللا نإ) 4 0 هللا لوسر لاق : لاق لص ةريره ىبأ ثيدحلو

 امي ل بجا ر ید ىلإ لاقت انو یر ا ا ف ر ىل ىدانغ

 . ثيدحلا( ...هبحأ ىتح لفاونلاب ىلإ برقتي يدبع لازي امو « هيلع هتضرتفا
 لعجف « هدابعب ةمحر عوطتلا هناحبس عرش دقو : اهتيعورشم نم ةمكحلا - 5

 اذه لعفب تاجردلا يف ةعفرو انايإ نمؤملا دادزيل ؛ هسنج نم اعوطت ضرف لكل
 اهيرتعي ضئارفلا نإف عوطتلا اذهب ةمايقلا موي ربجتو ؛ ضئارفلا لمكتلو « عوطتلا

 ام لوأ نإ) : لاق غلي ىبنلا نع « يَ ةريره ىبأ ثيدح ىف امك « صقنلا

 هل له اورظنا : ليق الإو . اهمتأ نإف « ةالصلا ةمايقلا موي ملسملا دبعلا هب بساحي

 . '/(كلذ لثم ةضورفملا لامعألا

 : اهماسقأ ىف : ةيناثلا ةلأسملا

 ١ نيعون ىلع عوطتلا ةالص

 هذهو ؛ ةديقملا لفاونلاب ىمستو < ةنيعم تاقوأب ةتفؤم تاولص : لوألا عونلا

 ‹ رتولا ةالصك عباتب سيل ام اهنمو « بتاورلا ننسلاك . ضئارفلل عبات وه ام اهنم

 )١( ةنسلا حرش يف يوغبلا هجرخأ ) ۲٠/١مقرب ةحيحصلا ةلسلسلا) ينابلألا هححصو « (١؟49 مقرب ٠١٤١( .
 ) )۲ثيدح : يوغبلا لاق (575١)مقرب هجام نباو « (5507 557) مقرب ىئاسنلاو « (584) مقرب دواد وبأ هجرخأ

 ةنسلا حرش) نسح ٤/٠١۹( « مقرب ىئاسنلا حيحص) ىنابلألا هححصو  )455-46١هجام نبال ظفللاو .
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 . ةقلطملا لفاونلاب ىمستو « ةنيعم تاقوأب ةتقؤم ريغ تاولص : يناثلا عونلا

 مث « فوسكلا هعاونأ دكأو « ضعب نم دكأ اهضعب ةددعتم عاونأ لوألا عونلاو

 يف عرشيف يناثلا عونلا امأو « حيوارتلا ةالص مث « ءاقستسالا ةالص مث ءرتولا

 ةالص نم لضفأ ليللا ةالصو - يهنلا تاقوأ ادع ام - راهنلا يفو « هلك ليللا

 . راهنلا

 : عوطتلا ةالص نم ةعامجلا هل نست ام : ةثلاثلا ةلأسملا

 . فوسكلاو « ءاقستساالاو « حيوارتلل : ةعامجلا ةالص نست

 : بتاورلا ددع ىف : ةعبارلا ةلأسملا

 ضئارفلل ةعباتلا يهو « ةرمتسملا ةمئادلا يهو « ةبتار عمج : بتاورلاو

 ىضم امك « ضئارفلا يف عقي يذلا صقنلاو للخلا ربجت اهنأ بتاورلا هذه ةدئافو

 . هنأيب

 تظفح) :رمع نبا ثيدح ىف ةروكذملا يهو « تاعكر رشع بتاورلا ددعو

 دعب نيتعكرو ‹ رهظلا دعب نيتعكرو . رهظلا لبق نيتعكر ل هللا لوسر نع

 ىلع لخدأ ال ةعاس تناك « ةادغلا لبق نيتعكرو « ءاشعلا دعب نيتعكرو « برغملا

 ىَلص « نذؤملا نّذأو ءرجفلا علط اذإ ناك هنأ ةصفح ينتثدحف « اهيف يي يبنلا

 . 17 (نيتعكر

 ام) : كلي ىبنلا لوقل ؛ ةعكر ةرشع ىتنث ىلع ظفاحي نأ ملسملل دكأتيو

 اتيب هل هللا ىنب الإ« ةعكر ةرشع ىتنث موي لك يف ىلاعت هلل يلصي ملسم دبع

 7( هنا تيب هل ىا

 داز دقف « تاعكر عبرأ رهظلا لبق نوكي هنأ الإ « اقباس ةروكذملا رشعلا يهو

 )١( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )١١180( مقرب ملسمو ‹ (۱۱۸۱) مقرو )۷۲۹( .
 ) )۲اهنع هللا يضر ةبيبح مأ ثيدح نم (۷۲۸) مقرب ملسم هاور .
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 ءاهذعب نيتعكرو رهظلا ا : ىضاملا ةبيبح مأ ثيدح ةياور ىف يذمرتلا

 امو  !!)(رجفلا ةالص لبق نيتعكرو « ءاشعلا دعب نيتعكرو « سرغملا دعب نيتعكرو

 لع ىبنلا ناك) : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم حيحصلا ىف تيك

 ا"/(رهظلا لبق ًاعبرأ عدي ال
 : ی هلوقل - ةيلبقلا رجفلا ةنس امهو - رجفلا اتعكر:: بتتاوولا هذه دكأو

 - اهنع هللا يضر - ةشئاع لوقلو . '(اهيف امو ايندلا نم ريخ رجفلا اتعكر)

 (؟!(ادبأ امهعدي نكي ملو) : نيتعكرلا نيتاه نع

 : هتقوو هلضفو رتولا مكح : ةسماخلا ةلأسملا

 : 86 لاقف , هيف بغرو لك xa لا همكح
 بحي رتو هللا نإف « اورتوأ نآرقلا لهأ اي) : لك e ERIE هللا

 ٠(رتولا
 ‹ يج هلعفل ؛ ءاملعلا عامجإب رجفلا ةالصو ءاشعلا ةالص نيب ام : هتقوو

 ام ءرتولا ةالص : معنلا رمح نم مكل ريخ يه ةالصب مكدمأ هللا نإ) : هلوقلو

 "/(رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص نيب
 a ا كو هلوقل ءرتو الف رجفلا علط اذإف

 ىلع ليلد اذهف . ^ اا E ولا

 . رجفلا عولطب رتولا تقو جورخ

 مقرب يذمرتلا ننس حيحص) ينابلألا هححصو « حيحص نسح : لاقو . )٠٠١( مقرب يذمرتلا عماج )١(
(A4 AY . 

 . (۱۱۸۲) مقرب يراخبلا هجرخأ (۲)

 (V۲) ) مقرب ملسم هجرخأ )۳(

LL مقرب يراخبلا هجرخأ )٤( 

) 
) 
) 

 . (۲۹۷۷) مقرب ملسمو « )1٤۱١( مقرب يراخبلا هجرخأ (ه

 . )/٠١51( مقرب ةميزخ نبا ىلع قيلعتلا) ينابلألا هححصو«ء(515١) مقرب دواد وبأ هاور ٦(

 . يبهذلا هقفاوو هححصو )3١7/1( د )٤٥۲( مقرب يذمرتلاو « )١414( مقرب دواد وبأ هجرخأ (۷
 . (۳۷۳ مقرب يذمرتلا حيحص ) (معنلا رمح نم مكل ريخ يه) : هلوق نود حيحص : ينابلألا لاقو

 . (440) مقرب يراخبلا هجرخأ (۸)
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 دواد وبأ هاور أم - ةلالدلا ىف ىرعي - هم حرصأو) . رجح نبا ظفاحلا لاق

 نم ىلص نم : لوقي ناك رمع نبا نأ 55 هريعو ةناوع وبأ هححصو « يئاسنلاو

 هللا لوسر نإف ؛ أرتو هتالص رخآ لعجيلف ليللا
 (7١(رتولاو ليللا ةالص لك بهذ دقف رجفلا

 ليللا لوأ هليجعت بحتسي نكل « هلوأ ىف هنم لضفأ ليللا رخآ رتولا ةالصو

 رباج هاور امل ؛ ليللا رخآ موقي هنأ نظ نمل هريخأتو « ليللا رخآ موقي ال هنأ نظ نمل

 ‹ هلوأ رتويلف ليللا رخآ نم موقي ال نأ فاخ نم) : لاق كي هللا لوسر نأ ليَ

 . ةدوهشم ليللا رخآ ةالص نإف ؛ ليللا رخآ رتويلف ليللا رخآ موقي نأ عمط نمو

 (7)3( لضفأ كلذو

 : هتاعكر ددعو رتولا ةفص : ةسداسلا ةلأسملا

 ناك اذإف « كلذب رمأي ناك لي : ارا

 ةعكر رتولا) : ًاعوفرم سابع نباو رمع نبا ثيدحل « ةدحاو ةعكر هلقأ رتولا

 هل رتوت ةدحاو ةعكر ىلص) : ًابيرق يضاملا رمع نبا ثيدحلو . '(ليللا رخآ نم

 وا
 هلك ىبنلا نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل ؛ تاعكر ثالثب رتولا زوجيو

 لأست الف « ًاعبرأ ىَلَصُي مث « نهلوطو نهنسح نع لأست الف ًاعبرأ يّلصي) ناك

 0 (االث يّلصي مث ٬ نهلوطو نهنسح نع
OSناك) : ا  

 ضار ا ادرس وفور“ اا نكس را سس نک روی ملكا

 : ىبنلا ناک) : اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدحل ؛ دحاو مالسو
 الع



 ويا
6 

 هبشُت ال ىتح ؛دحاو مالسو نيدهشتب ىّلصت الو . !(نهرخآ يف الإ دعقي

 . (7 كلذ نع ی ىهن دقو « برغملا ةالص
 اا

 رتوي « ةعكر ةرشع ثالث ليللا نم ىلصي هي هللا لوسر ناك) : اهنع هللا يضر

 (4!(مالك الو ميلستب

 : اهيف ةلفانلا نع ىهنملا تاقوألا : ةعباسلا ةلأسملا

 : ةسمخ تاقوأ يهو « ىنثتسا ام الإ اهيف عوطتلا ةالص نع يهن تاقوأ كانه

 : هلوقل . سمشلا علطت ىتح حبصلا ةالص دعب نم : لوألا

 . (سمشلا علطت ىتح رجفلا ةالص دعب
 رتم ردق وهو « نيعلا يأر يف حمر ردق عفترت ىتح سمشلا عولط نم : يناثلا

 دعب سمشلا تعفترا اذإف . اهثلث وأ ةعاسلا عبر يلاوحب تف ا روانو

 هلوقل ؛ ىهنلا تقو ىهتنا دقف حمر ردق اهعولط

 2ا

 ةالص ال) : '

59 

 لص) : ةسبع نب ورمعل دا

 ١ هي . دا هج وأ مث :
 0( ... عفترت ىتح سمشلا علطت ىتح ةالصلا نع رصقأ مث « حبصلا ةالص

 . ىتآلا رماع نب ةبقع ثيدحلو

 )١( مقرب يئاسنلا هجرخأ )١598( )۳/۲۳٤( « مكاحلاو ) » )۳٠٤/١هل ظفللاو - (۲۸/۳) يقهيبلاو -,

 ‹« نسح دانسإب يئاسنلا هاور : يوونلا لاقو . يبهذلا هقفاوو « نيخيشلا طرش ىلع مكاحلا هححصو

 . (18-١ا//5 عومجملا) . حيحص دانسإب يقهيبلاو

 : هتاور نع ينطقرادلا لاق . (*1/5) يقهيبلاو « )۳٠٤/١( مكاحلاو « (؟15/5-0) ينطقرادلا هجرخأ (۲)

 : )00۸/۲( حتفلا يف رجح نبا لاقو . يبهذلا هقفاوو « نيخيشلا طرش ىلع مكاحلا هححصو . تاقث مهلك

 . نيخيشلا طرش ىلع هدانسإ
 . (707) مقرب ملسم هجرخأ (؟)

 )٤( مقرب هجام نبا ننس حيحص) ىينابلألا هححصو « (۱۱۹۲) مقرب هجام نبا هجرخأ 48٠١( .

 . ملسمل ظفللاو (۸۲۷) مقرب ملسمو ؛ (585) مقرب يراخبلا هجرخأ (ه)

 . (۸۳۲) مقرب ملسم هجرخأ (5)
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 تقو لخديو برغلا ةهج ىلإ لوزت ىتح سمشلا مايق دنع : ثلاثلاو
 يلصن نأ اناهني كلج يبنلا ناك تاعاس ثالث) : رماع نب ةبقع ثيدحل « رهظلا

 موقي نيحو « عفترت ىتح ةغزاب سمشلا علطت نيح : اناتوم نهيف ربقن نأو نهيف
 ىنعمو . ('!(برغت ىتح بورغلل فِّيَضَنَت نيحو « لوزت ىتح ةريهظلا مئاق

 . بورغلل ليمت : بورغلل فيضتت

 دعب ةالص ال) : هلي هلوقل 'سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص نم : عبارلاو

 . (؟7(سمشلا بيغت ىتح رصعلا ةالص دعب ةالص الو « سمشلا علطت ىتح رجفلا
 يف مدقت امك بيغت ىتح بورغلا يف تعرش اذإ : سماخلا تقولاو

 دعب نم : يهو تاقوأ ةثالث يف ةروصحم ةسمخلا تاقوألا هذه نوكتف ؛ ثيدحلا

 لوزت ىتح ةريهظلا مئاق موقي نيحو « حمر ردق سمشلا عفترت ىتح رجفلا ةالص

 . سمشلا بورغ متي ىتح رصعلا ةالص دعب نمو « سمشلا
 نأ هي يبنلا نّيب دقف : تاقوألا هذه يف ةالصلا نع يهنلا ةمكح امأ

 كلت ىف ملسملا ةالص نوكتف « اهبورغ دنعو اهعولط دنع سمشلا نودبعي رافكلا
 - سمشلا يأ - اهنإف) : ةسبع نب ورمع ثيدح ىفف « مهل ةهباشم اهيف تاقوألا
 برغت اهنإف ...رافكلا اهل دجسي ذئنيحو « ناطيش ينرق نيب علطت نيح علطت
 . ()(رافكلا اهل دجسي ذئنيحو « ناطيش ينرق نيب برغت نيح

 مايقو اهعافترا تقو نع امأو « اهبورغ تقوو سمشلا عولط تقو نع اذه
 ٌنِإف) : لاقف هسفن قباسلا ثيدحلا يف يهنلا ةلع هي

 )١( ضافخنالاب تأدب تهتنا اذإف « قفألا يف عفترت سمشلا نأل , اهعافترا ىهتنم : ينعي .

 )۲( مقرب ملسم هاور )88١( .

 . بورغلا يف اهعورش : ينعي (۳)

 . (۸۲۷) مقرب ملسمو « (585) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )4(

) 
 . قباسلا ردصملا (5 (

1۷ 



 يتعكرك ؛ هئانثتساب ليلدلا درو ام الإ تاقوألا هذه يف واتا: ةالص زوجت الف
 و تسلا اذهب فاظ اذدحأ اوعنمت ال فانمدبع ينب اي) : يَ هلوقل ٠ فاوطلا

 ةالص دعب رجفلا ةنس ءاضق اذكو . (١ )ر ا حمو

 ءرصعلا عم رهظلا عمج اذإ اميس الو ءرصعلا دعب رهظلا ةنس ءاضقو « رجفلا

 ,دجسملا ةيحتو « ةزانجلا ةالصك ؛ تاولصلا نم بابسألا تاوذ لعف كلذكو

 هلوق مومعل ؛ تاقوألا هذه يف ةتئافلا ضئارفلا ءاضق كلذكو « فوسكلا ةالصو

Eنيد ضئارفلا نألو « !'!(اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ  
 . ناسنإلا اهركذ ىتم ET ءادألا بحار

 مقرب هجام نباو. حيحص نسح : : لاقو « (854) مقرب يذمرتلاو «(1896) مقرب دواد وبأ هجرخأ )١(

 نبا حيحص) ينابلألا هححصو « ىبهذلا هقفاوو « هححصو )4548/١( كردتسملا يف مكاحلاو « ( ١؟6:)

 e) مقرب هحام

 . (581) مقرب ملسم هجرخأ (۲)

1۸ 



 :لفاسم هيفو .ركشلاو ةوالتلاو وههسلا دوجس يف :سداسلا بابلا

 : هبابسأو وهسلا دوجس ةيعورشم يف : ىلوألا ةلأسملا /

 ةا راهب قل اريج اعلا خا ىف:نولظلا درجا هه داراز

 دجسيلف مكدحأ يسن اذإ) : لب هلوقل ؛ عورشم وهسلا دوجسو

 . هنايب يتأيس امك « هيم هلعفلو « (نیتدجس
 . وهسلا دوجس ةيعورشم ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقو

 . كشلاو «. صقنلاو « ةدايزلا : ةثالث هبابسأو

 ؟ بجي ىتم : ةيناثلا ةلأسملا

 : يتأي ال وهسلا دوجس بجي
 ا ا سدس نب راهن دار اذإ >1

 لويس اهب لص: ةوعسم دنا تا ا الا اراق درخت

 ؟مكنأش ام : لاقف مهنيب موقلا ('!شّوُشَوَت ةالصلا نم لتفنا املف ًاسمخ كلي
 كنإف : اولاق . ال : لاق ؟ءىش ةالصلا ىف ديز له هللا لوسر اي: اولاقف

E.مديرنا اه هنا ف ملم د ةدجم  

 ملع اذإف . (؟!(نيتدجس دجسيلف مكدحأ يسن اذإف « نوسنت امك ىسنأ مكلثم

 ءانثأ ىف ناك ول ىتح « هملع لاح سولجلا هيلع بجو ةالصلا ىف وهو ةدايزلاب

 اا ًادمع انيق ولا د هلع م ا ىف مسا ولا هنأ نک

 . زوجي

 ٩۴۳ (0۷۲) مقرب ملسم هاور )١(
 . طالتحخا ىف توص : ةشوشولاو « (سوسوت) ةلمهملا نيسلاب لاقيو (۲)
 . ةلبقلا ىلإ عجرو فرصنا : يأ ()

 . )٥۷۲(-٩۲ مقرب ‹ ملسم هاور )٤(
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 لوسر ملس) : لاق نيصح نب نارمع ثيدحل ؛ هتالص مامتإ لبق ملس وأ -؟

 هي ندر رحت لا ‹ رصعلا نم تاعكر ثالث يف هيي
 « ملس مث « كرت ناك يتلا ةعكرلا ىلصف « e بع لاقف نيديلا

 "!(مّلس مث ءوهسلا يتدجس دجس مث
 دوجس بجوف « ةالصلا لطبي هدمع نأل ؛ اوهس ىنعملا ليحي انحل نحل وأ -9

 سلا

 نيتعكر لج هللا لوسر انل ىلص) : لاق ةنيحب نبا ثيدحل ؛ ًابجاو كرت وأ -4
 هتالص ىضق املف « هعم سانلا ماقف « !''سلجي ملف ماق مث تاولصلا ضعب نم

 تبث . !'!(مّلس مث « سلاج وهو نيتدجس دجسف ميلستلا لبق ربك هميلست انرظنو
 حيبستلا كرتك « تابجاولا رئاس هيلع ساقيف « طسوألا دهشتلا كرت نميف ربخلاب اذه

 . لاقتنالا تاريبكتو « يل رفغا بر : نيتدجسلا نيب هلوقو « دوجسلاو عوكرلا يف

 ىو مك ردو ملف فاعلا ددع ىف كش اذإ وهسلا دوجس بجيو -ه

 ادئاز وأ اهنم هنوك ىف ًاددرتم هتالص نم ًاءزج ىدأ هنأل ؛ ةالصلا ءانثأ كلذو

 ةريره ىبأ ثيدح مومعل ؛ دوجسلاب ربجلل تجاتحاو « ةينلا تفعضف « اهيلع

 سبلف ناطيشلا هءاج ىلصي ماق اذإ مكدحأ نإ) نإ) : لاق نج هللا لوسر نأ لاَ

Eوهو نيتدجس دجسيلف مكدحأ كلذ دجو اذإف « راع را  

 حيجرت نودب كشلا نوكي نأ اّمِإ : نيرمأ نيب ةلاحلا هذه يف وهو . “ !(سلاج

 ؛ وهسلل دجسيو « هيلع ينبيو لقألاب ذخأي ةلاحلا هذه ىفف « نيلامتحالا دحأل

 «ًاعبرأ مأ اثالث ىلص مك ردي ملف هتالص يف مكدحأ كش اذإ) : لڪ هلوقل

 ماا لل نأ لبق ندد دحس ل ‹ نقيتسا ام ىلع نبيلو « كشلا حرطيلف

 )١( مقرب ملسم هاور )٥۷٤( )۱۰۲( .
 ::لو ألا :كهشتلا كرت“ ينعي (؟)

 . (01/0) مقرب ملسمو « (۱۲۳۰) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم (۳)

 . (۳۸۹) مقرب ملسمو « (۱۲۳۱) مقرب يراخبلا هاور )٤(
Se) 



 « هيلع ينبيو « هب لمعي هنإف « نيلامتحالا دحأ حجرتو هنظ ىلع بلغ اذإ امأ

 U ا وبال بلا هلوقل ؛ وهسلل نيتدجس دجسيو
 )١( (مّلسي نأ دعب نيتدجس دجسيل مث ؛ لسا عا يرحتلا ىلع يأ - هيلع متيل

 ؟ سي ىتم : ةثلاثلا ةلأسملا

 يف ةءارقلاك ؛ اوهس هلحم ريغ يف عورشم لوقب ىتأ اذإ وهسلا دوجس نسي
 كلذ 0 ا نايتإلا عم ٠ 5 يف ر 2 کرا

 دج يلف مكااحأ یس : اذإ) : و

 : هتفصو هعضوم : ةعبارلا ةلأسملا

 ١ - هعضوم :

 : نيمسق ىلع وهسلا دوجس عضوم يف تدرو ثيداحألا نأ بير ال
 هتيعورشم ىلع لد رخآلا مسقلاو « مالسلا لبق هتيعورشم ىلع لد مسق

 دجس ءاش نإ ٌرّيخم ىلصملا نإ : نيققحملا ضعب لاق اذهلو ؛ مالسلا دعب

 لكلل دجس ولف « نيرمألا الكب تدرو ثيداحألا نأل ؛ هدعب وأ مالسلا لبق
 لبق دوجسلا نيرمألا رخآ ناك : يرهزلا لاق . زاج هدعب وأ مالسلا لبق
 . مالسلا

 ةدجس لك ىف ربكي « ةالصلا دوجسك ناتدجس : وهسلا دوجس ةفص -

 وهسلل دجس اذإ دهشتي هنأ ىلإ مهضعب بهذو . مّلَسُي مث « هنم عفرللو دوجسلل
 ج ىبنلا نع كلذ دورول ؛ مالسلا دعب

 . ( رجح نبا ظفاحلا لاق

 . )٥۷۲( مقرب ملسم هجرخأ (۱)

 . (4؟) رثإ (97/5) مقرب ملسم هاور (۲)
 . (۱۱۹/۳) يرابلا حتف : رظنا (*)

۷١ 



 : ةوالتلا دوجس : ةسماخلا ةلأسملا

 اهيف تدرو ىتلا تايآلا ةوالت دنع عورشم وهو : همكحو هتيعورشم ١-

 . اهعامتساو تادجسلا

 ةروسلا انيلعأرقي هي يبنلا ناك) : امهنع هللا يضر رمع نبا لاق

 ًاعضوم اندحأ دجي ام ىتح« هعم دجسنو دجسيف ةدجسلا اهيف
 ديز أرق دقف « بجاوب سيلو « حيحصلا ىلع ةنس وهو « (هتهبجل
 مدع ىلع لدف . "اهيف دجسي ملف ««مجنلاو» كي يبنلا ىلع تباث نبا

 . بوجولا

 يف ةدجس ةيآ أرق اذإ « عمتسملاو ئراقلا قح ىف ةوالتلا دوجس عرشيو

 لس هلعفل ؛ اهجراخ وأ ةالصلا

 ليلدلاو . (هعم دجسنو دجسيف) : رمع نبا ثيدح ىف رم امك هعم ةباحصلا

 تيلص : لاق عفار يبأ نع ملسمو يراخبلا هاور ام : ةالصلا يف هتيعورشم ىلع

 ام : تلقف ء دجسف (تقشنا ءامسلا اذإ) ارقف « ةمتعلا ةريره يبأ عم

 ىتح اهيف دجسأ لازأ الف < لك مساقلا ا فلخ اهب تدجس : لاق ؟هذه

 . "هاقلأ

 ‹ ئراقلل اهيف عبت عمتسملا نأل ؛ عمتسملا دجسي ال ئراقلا دجسي مل اذإف

 . 8و يبنلا دجسي ملف , دجسي مل اديز نإف « مدقتملا تباث نب ديز ثيدحلو

 دوجسلو ‹ ةدحسلا أرقي ناك امدنع كلذ كلت
 چ ټسو

 مدآ نبا أرق اذإ) : لاق هنأ كي يبنلا نع ُهِاَِي ةريره يبأ نع : هلضف -؟

 دوجسلاب مدأ نبا رمأ « هليواي 4: لوقي ؛ نكس ناطينشلا لزتعا دحسف ةدحسلا

 : (؟)(.انلا ىلف < ةيبأف دوجسلاب ترمأو < ةنح ا هلف « دحسف

 )١( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم ) » )1١1/5(هاله) مقرب ملسمو .

 . )٠١77( مقرب يراخبلا هجرخأ (۲)
 . يراخبلل ظفللاو (01/8) مقرب ملسمو « )1١178( مقرب يراخبلا هجرخأ (۳)

 . (۸۱) مقرب ملسم هاور )٤(

V۲ 



 يف لوقيو « دجس اذإ رّبكيو « ةدحاو ةدجس دجسي : هتيفيكو هتفص ٣“

 : اضيأ لوقيو + ةالصلا دوحجس ىف لوقي امك (ىلعألا يير ناحيبس) : ةدوجس

 يذلل ىهجو دجس) : لاق نإو ء (يل رفغا مهللا « كدمحبو انبر مهللا كناحبس)
 . سأب الف ١7 (هتوقو هلوحب هرصبو هعمس قشو « هقلخ

 ٤- نآرقلا يف ةوالتلا دوجس عضاوم :

 : بيترتلا ىلع يهو « ًاعضوم رشع ةسمخ ميركلا نآرقلا دوجس عضاوم
 ١- مقر ةيآ) فارعألا ةروس رخآ 5١5( .

 . ١6( مقر ةيأ) دعرلا ةروس -"

 . (49-30 ةيآ) لحنلا ةروس -۳
 ٤- ةيأ) ءارسإلا ةروس /ا١١-٠١٠١9(.

 . (08 ةيآ) ميرم ةروس -ه

 . (۱۸ ةيآ) جحلا ةروس لوأ -5

 . (۷۷ ةيأ) جحلا ةروس رخآ -۷

 . (۷۳ ةيآ) ناقرفلا ةروس -۸

 . ۲١-۲٠( ةيآ) لمنلا ةروس -9

 ٠- ةيآ) ةدجسلا ةروس ٠١( .

 ١١- ةيأ) تلصف ةروس ۳۸-۴۷( .

 ١- ةيآ) مجنلا ةروس رخآ 57( .

 ١- ةيآ) قاقشنالا ةروس ۲١-۲١( .

 ٤- ةيآ) قلعلا ةروس رخأ ١9( .

 نبا نعف ءركش ةدجس يهو « ( ص) ةروس ةدجس يه : ةرشع ةسماخلاو
 تيأر دقو ‹ دوجسلا مئازع نم « تت » تسيل) : لاق امهنع هللا يضر سابع

 . !(اهيف دجسي لي ىيبنلا

 . ( 5 مقرب يذمرتلا حيحص) ينابلألا هححصو « حيحص نسح : لاقو « )٥۸٥( مقرب يذمرتلا هجرخأ )1(

 . )1٠١59( مقرب يراخبلا هجرخأ (۲)

A1 



 : ركشلا دوجس : ةسداسلا ةلأسملا

 SE ا اس سس ياس

 نكلو « ةلبقلا لابقتسا اهيف طرتشي الو . لي ىبنلاب ءادتقا ؛ هلل ًادجاس رخي

 ١ لضفأ وهف اهلبقتسا نإ
 هاتأ اذإ ناك 0 يبنلا نأ) ) : ةركب يبأ نعف « هلعفي 8 ةع هللا لوسر ناك دقو

 هلعف اذكو « ١7 (ىلاعتو كرابت هلل کد دخ ع ةج و ةريصق رنا

 . مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا
 . هتيفيكو هتفص اذكو « ةوالتلا دوجس مكح دوجسلا اذه مكحو

 9 يذمرتلا لاقو ¢ )1۳۹44( مقرب هحام نباو 4 )10۷۸( مقرب يدذمرتلاو ¢ (VV4) مقرب دواد وبا هجرخأ )۱(

 2: )1/۲( ءاورإلا و ىنابلألا هنسح و « هجولا أله نم الإ هقرعنت ال بيرغ نسح ثيدح اذه

V٤ 



 : اهمكحو ةعامجلا ةالص لضف : ىلوألا ةلأسملا

 ١- مالسإلا رئاعش نم ةميظع ةريعش دجاسملا يف ةعامجلا ةالص : اهلضف .

 تاعاطلا يس حد تاولصلا ءادأ نأ ىلع نوملسملا قفتاو ‹

 سمخلا تاولصلا اهنم « ةمولعم تاقوأ يف عامتجالا ةمآلا هذهل هللا عرش دقف ‹

 تاعامتجالا مظعأو 1 فوسكلا ةالصو 4 نيديعلا ةالصو 3 ةعمحلا ةالصو

 اهدئاقع ىف ةيمالسإلا ةمألا ةدحو ىلإ ريشي يذلا « ةفرعب عامتجالا اهمهأو

 لجأل مالسإلا نق ةميظعلا تاعامتجالا هذه تعرشو 6 اهنيد رئاعشو اهتادابعو

 ريغو « ضعب لاوحأ مهضعب دقفتو « مهنيب يب لصاوتلا اهيفف ؛ نيملسملا حلاصم

 ىلاعت لاق امك اهلئابقو اهبوعش فاالتخا ينلغ ةيمالسإلا ةمألا 0 اع كلذ :

 5شد قککائإ سنلبي وب  E GENIE SEEکشا 4

 ] تارجحلا :١7 [ .

 ةالص) : كي لاقف  اهرجأ ميظعو اهلضف نيبو « اهيلع كك يبنلا ثح دقو

 لاقو . و نيرشعو عبسب ج ورفلا ی ذفلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا

 E ا وعلا وما ل

 OE وو نس ا اوا الإ درع

 . ثيدحلا (... هالصم ىف ماد ام « هيلع يلصت ةكئالملا لزت مل ىلص اذإف
 ىلع لد دقو نسما تاولصلا ىف ةبجاو ةعامجلا ةالص : اهمكح - 5

 دما EET #9 ىلاعت هلوق : باتكلا نمف < ةنسلاو ساتكلا اهبوجو

EEAكلذ ناك اذإو بوجولل رمألاو . :٠٠۲[ ءاسنا] € َكَعَتمَمْنَم ةَقباط ,  

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )٠٤٥ 1٤٦۰( « مقرب ملسمو )٠٥١( .

 )۲( مقرب يراخبلا هجرخأ )1٤۷( .

Vo 



 . ىلوأ نمألا عمف فوخلا عم

 ةالصلا لقثأ) : غلي هللا لوسر لاق : هام ةريره يبأ ثيدح : ةنسلا نمو

 ا ا لل حنا ةالصو ءاشعلا ةالص نيقفانملا ىلع

 قلطنأ مث « سانلاب يلصي الجر رمآ مث ماقتف ةالصلاب رمآ نأ تممه دقلو « ًاوبح

 مهيلع قرحأف ةالصلا نودهشي ال موق ىلإ بطح نم مزح مهعم لاجرب يعم

 : هك هنأل كلذو ؛ ةعامجلا ةالص وجو ىلع ثيدحلا لد 18 انلاب مهتويب

 كدف < فام دعي أل ةا نع جلا, + قاقتلاب اهدنع نينلغتلا فضو.: ًالوأ

 «اهنع فلختلا ىلع مهتبوقعب َّمَه هنأ : ًايناث . بجاو نع اوفلخت مهنأ ىلع

 بقاعي ال هنأ ةبوقعلا ذيفنت نم هعنم امنإو « بجاو كرت ىلع نوكت امنإ ةبوقعلاو
 ةيرذلاو ءاسنلا نم تويبلا ىف نَم كلذ نم هعنم : ليقو . لجو زع هللا الإ رانلاب

 ۰ . ةعامجلا ةالص مهيلع بجت ال نيذلا
 ىلصي نأ هي 7 يبنلا نذأتسا « دئاق هل سيل رصبلا فيفك الجر نأ : اهنمو

 كل دجأ ال بجأ) :لاق . معن : لاق . (؟ءادنلا عمستأ) :لاقف هتيب ىف

 نم الإ هل ةالص الف « بجي ملف ءادنلا عمس نم) : كي هلوقلو « ((ةصحخ

 قام الإ اهتح قلعت امو اضرار كنقل) < .ةازق ةوعسم قنا لوقلو عا" (رذع
 (4)(قافنلا مولعم

 يف ولي هلوقل « نيغلابلا ريغ نايبصلاو ءاسنلا نود لاجرلا ىلع ةبجاو يهو

 يف ةعامجلا ءاسنلا روضح نم عنام الو . (نهل ريخ نهتويبو) : ءاسنلا قح
 يف ةعامجلا بجتو . جوزلا نذإب « ةنتفلا نمأو ةنايصلاو رتستلا عم ء دجسملا

 )١( مقرب ملسمو « (545) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )181( .
 . (1817) مقرب ملسم هاور (۲)
 ىلع مكاحلا هححصو . (؟١/46) مكاحلاو؛ )4۳( مقرب هجام نباو « )٥٥۱( مقرب دواد وبأ هجرخأ )۳(

 . )14٥( مقر هجام نب | حيحص) ينابلألا هححصو « نيخيشلا طرش

 1 )14( مقرب ملسم هاور 60

(o)هقفاوو 4 مكاحلا هححصو(؛ (5094/1) مكاحلاو 2 )۷/۲( دمحأو 4 (٦۷) مقرب دواد وبأ هجرخأ  

 . (016 مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو يبهذلا
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 . حيحصلا ىلع « همزلت نم ىلع دجسملا

 كرتل مثأ هنكل؛ هتالص تحص رذع الب هدحو ىلصو ةعامجلا كرت نمو

 . بجاولا

 هيلع بجي له : ىلص دقو دجسملا لجرلا لخد اذإ : ةيناثلا ةلأسملا

 ؟ الوأ اهالص دق ىتلا ةالصلا ةعامجلا عم يلصي نأ

 صضرف ىلوألاو « كلذ هل نسي امنإو . ةعامجلا عم اهتداعإ هيلع بهجت ال

 كيلع ناك اذإ تنأ فيك) : #4 هللا لوسر لاق : رذ ىبأ ثيدحل . ةلفان ةيناثلاو

 ؟ينرمأت امف تلق . (اهتقو نع ةالصلا نوتيمي وأ اهتقو نع ةالصلا دورخؤي ءارمأ

 هلوقلو . (ةلفان كل اهنإف ؛ لصف مهعم اهتكردأ نإف « اهتقول ةالصلا لّص) : لاق
hh ار ىف امتيلص اذإ) : دجسملا ىف ةعامجلا ةالص الزتعا نيذللا نيلجرلل غل 

 . (ةلفان امكل اهنإف « مهعم اَّيلصف ةعامج دجسم امتيتأ مث « امكلاحر

 : ةعامجلا هب دقعنت ام لقأ : ةثلاثلا ةلأسملا

 ترضح اذإ) : ثريوحلا نب كلامل كيب هلوقل . فالخ الب نانثا ةعامجلا لقأ
 . '(امكربكأ امكمؤيلو « اميقأ مث « انذأف ةالصلا ۳ ع کک د

 ؟ةعامجلا كردت مب : ةعبارلا ةلأسملا

 كردأ كاش ريغ عوكرلا كردأ نمو « ةالصلا نم ةعكر كاردإب ةعامجلا كردت

 نحنو ةالصلا ىلإ متشج اذإ) : ةريره ىبأ ثيدحل . عبات مث « نأمطاو « ةعكرلا

 . لا كردأ وف كر كرا نهو ےک اهر الو اودس فد جس

 ا. 0148) مقرب ملم اور (۱)
 : يذمرتلا لاق. )۱١۲/۲( يئاسنلاو « (۲۱۹) مقرب يذمرتلاو « (ه1/56. )٥۷٥ مقرب دواد وبأ هجرخأ (۲)

 1 )۱۸1 مقر يذمرتلا حيحص) ينابلألا هححصو . حيحص نسح

 . ۲۹۳ -(51/4) مقرب ملسمو « (508) مقرب يراخبلا هاور (۳)
 )٤( مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو « (458) مقرب هجام نباو « (81/8) مقرب دواد وبأ هجرخأ 495( .

V۷ 



 : ةعامحلا كرتب رذعي نم : ةسماخلا ةلأسملا

 : ةيلاتلا لاوحألا ىف ةعامجلا كرتب ملسملا رذعي

 ` ىلاعت ةلوقل هةغافجملا ىلا بهذ لةم همم هحل اضم نقيرلا 1
 قلك هنألو « [ :٠۷ حتفلا ] 4 مرح ضيرمْلا لالو جرح چرغال الع او جرح یال العسل »ا

 لوقلو الا لصيلف ركب ابأ اورم) : لاقو 4 دحسللا نع فلخت صرم امل

 ملع دق قفانم الإ اهنع فلختي امو انتيأر دقلو) : هَ دوعسم نب هللادبع

 . هانعم نک هنأل ؛ ضرملا ثودح فئاخلا كلذكو : a هقافن

 ةشئاع ثيدحل ؛ هيلإ جاتحم ماعط ةرضحب نم وأ نيثبخألا دحأ عفادملا -؟

 " "(نشبخألا عفادي وهو الو 3 ماعط ةرصحب ةالص الز : اعوفرم

 نبا ثيدحلا ؛ هيف اررض وأ هتوق وأ هلام عايض فاخي وأ هوجري عئاض هل نم -۴

 رذعلا امف : اولاق - رذع هعابتا نم هعنمي ملف ءادنلا عمس نم) : اعوفرم سابع

 1 اكل يتلا ةالصلا هنم هللا لبقي مل - صرم وأ فوخ : لاق ؟هللا لوسر ای

 نإف ؛ ةعامجلا كرتب رذعي هنإف « هدلوو هلهأ وأ هلام وأ هسفن ىلع فئاخ لك اذكو

 . رذع فوخلا

 ةليلب ةليلش ةدراب حير وأ« ديلجو جلثو لحوو رطمب ىذألا لوصح كك

 رمأي ةي هللا لوسر ناك) : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل . ةملظم

OIE oطم اذ  OE As 
 « درفنا مث ءذاعم عم ىلص الجر نأل ؛ مامإلا ليوطتب ةقشملا لوصح -ه

 : ا نج ا هيلع رکنی ملف « ذاعم لوط ال هذدخبو اضف

 )١( مقرب ملسمو « (۷۱۳) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )٤۱۸( .

 . (155) مقرب ملسم هجرخأ (۲)
 ٍ . )٥٦۰( مقرب ملسم هاور (۳)

 )٤( مقرب دواد وبأ هاور )٥١١( « هتأي ملف ءادنلا عمس نم) : ظفلب حيحص هنكل . ظفللا اذهب فيعض وهو ,

 (؟؟91/-//7 ءاورإلا) (رذع نم الإ هل ةالص الف .

 . ملسمل ظفللاو . (5917/) مقرب ملسمو « (577) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم (5)
 . (450) مقرب ملسم حيحص : رظنا (5)

۷۸ 



 رظتنا اذإ هبلق لاغشنا نم كلذ ىف امل ؛ رفسلا ىف ةقفرلا تاوف فوخ -5

 . هتقفر تاوفو عايض ا ا ال

 قايس يف هبيرق نوكي نأك « هعم رضاح ريغ وهو هبيرق توم نم فوخلا ۷
 ةعامجلا كرتب رذعيف « كلذ وحنو ةداهشلا هنقلي هعم نوكي نأ بحأو « توما

 . كلذ لجأل

 نم هقحلي امل ةعامجلا كرت هلف , هيضقي هعم ءىش الو « هل يرغ ةمزالم -

 . هايإ هتمزالمو « ميرغلا ةبلاطمب ةيذألا

 : دحاولا دجسملا ىف ةعامجلا ةداعإ : ةسداسلا ةلأسملا

 مهتتافو « بتارلا مامإلا عم دجسملا ةعامج روضح نع ضعبلا رخأت اذإ

 : ع هلوق مومعل ؛ هسفن دجسملا ىف ةيناث ةعامج اولصي نأ حصيف « ةالصلا

 لك هلوقلو « ثيدحلا ...(١7 هدحو هتالص نم ىكزأ لجرلا عم لجرلا ةالص)
 ىلع قدصتي نم) : ةعامجلا ةالص ءاهتنا دعب دجسملا ىلإ رضح يذلا لجرلل

 هيلع ددرتيو <« تتار مامإ دتا اذهل نكي مل ادإ ةصاخيو 3 هيف ةعامجلا ةداعإب

 : ةراملاو قوسلا لهآ

 یک ا نمز ىف كلذ فرعي ملذإ ؛زوجي ال ةناف ةد كلذ نماتلا

 ةعامجلا روضح نع ىناوتلاو لسكلل ةوعدلاو . ةملكلا قّرفت نم هيف الو « هباحصأو

 . اهتقو لوأ نع ةالصلا ريخأتل ةاعدم كلذ ناك ارو © تتار مامإلا عم مألا

 هححصو. )١//141( مكاحلاو ء(0١11١/ه) دمحأو « )٠١5/5( يئاسنلاو « )٥٩٤( مقرب دوادوبأ هجرخأ )١(

 . هل ينيدملا نباو مكاحلاو ىليقعلاو نكسلا نبا حيحصت . (7/7)ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا ركذو . مكاحلا

 . (185 مقرب
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 : ةبوتكملا ةالصلا تميقأ اذإ ةالصلا مكح : ةعباسلا ةلأسملا

 ةالص ئدتبي نأ دحأل زوجي الف ‹ ةضيرفلا ةالصل ةماقإلا يف نذؤملا عرش اذإ

 كلذو ؛ ةعامجلا اهميقت ةضيرف ءادأ نع هدحو اهميقي ةلفانب لغاشتيف « ةلفان

 هللا لوسر ىأرو . ١7 (ةبوتكملا الإ ةالص الف ةالصلا تميقأ اذإ) : يي هلوقل
 حبصلا يلصتأ) : هل لاقف « حبصلا ةالصل ميقي نذؤملاو يلصي الجر غي

 19/16 ار

 اهمتي هنإف « هتالص ىف لفنتملا عورش دعب ةماقإلا يف نذؤملا عرش اذإ امأ

 . ةضيرفلا يف لوخدلا ىلإ ةردابملاو « مارحإلا ةريبكت ةليضف كاردإل ةفيفخ

 .اهعطقي هنإف ىلوألا ةعكرلا يف ناك نإ هنأ ىلإ : ملعلا لهأ ضعب بهذو

 . ةعامجلاب قحليو « ةفيفخ اهمتي هنإف ةيناثلا ةعكرلا يف ناك نإو

 )١( مقرب ملسم هجرخأ )7٠١( .
 )۲( ملسم هجرخأ )9/1١( -55 .



 : لئاسم هيفو . ةالصلا يف ةمامإلا يف :نماثلا بابلا

 . همامإب متؤملا ةالص طابترا : ةمامإلاب دوصقملاو

 ؟ ةمامإلاب قحأ نم : ىلوألا ةلأسملا

 بم لوسرلا نيب مهؤرقأ موقلا مؤي) : هلوق يف اهب ىلوألاو ةمامإلاب قحألا لإ ند
 هلا يف - نإف « ةنسلاب مهملعأف ءاوس ةءارقلا ىف اوناك نإف « هللا باتكل

 ىلوأف . '!(امّلس مهمدقأف ءاوس ةرجهلا ىف اوناك ا مهمدقأف ءاوس

 کل وحنلا ىلع نوكي ةمامإلاب مهقحأو سانلا

 ١- هجو لمكأ ىلع اهب ىتأيو « نآرقلا ةءارق نقتي يذلا وهو « ةءارق مهدوجأ .

 هنكل هنم ةءارق لقأ وه نمو ةءارق دوجأ وه نم عمتجا اذإف « ةالصلا هقفب ملاعلا

 ةالصلا يف هقفلا ىلإ ةجاحلاف « هيقفلا ريغ أرقألا ىلع هقفألا ئراقلا مّدَق « هقفأ

 ةءارقلا ةداجإ ىلإ ةجاحلا نم دشأ اهماكحأو .

 نكل « ةءارقلا يف ا نامامإ عمتجا اذإف « ةنسلاب ملعألا هقفألا مث -۲

 ةءارقلا ىف و اوناك نإف) : هل هلوقل ‹هقفألا مق ا ملعأو هقفأ امهدحأ

 . (ةنسلاب مهملعأف ءاوس

 يف اوناك اذإ « مالسإلا دالب ىلإ رفكلا دالب نم ةرجه قبسألاو مدقألا مث -۴

 . ءاوس ةنسلاب ملعلاو ةءارقلا

  ESءاوس ة .

 انس ربكألا مّدق ءاهلك ةيضاملا رومألا ىف ايوتسا ذإ : انهيردق الان

 املس مهمدقأف ءاوس ةرجهلا يف اوناك نإف) : يضاملا ثيدحلا يف هدي هلوقل

 . (مكربكأ مكمؤيلو) : قلي هلوقلو . (-انس : ةياور يفو-

 077 ا ياام اذإف
 لجرلا نوي ال) : كلج هلوقل « هفيض نم ةمامإلاب قحأ تيبلا بحاصو

 1 امالسإ ينعي اهل (VT) مقرب ملسم هاور 60

 ١م



 نم ةمامإلاب قحأ ناطلسلا اذكو . !17(هناطلس يف الو هلهأ يف لجرلا

 كلذكو « ليلق لبق يضاملا ثيدحلا مومعل - مظعألا مامإلا وهو - هريغ

 أرقأ هريغ ناك نإو ىتح - ناطلسلا نم الإ - هريغ نم ىلوأ بتارلا دجسملا مامإ

 . (هناطلس يف الو هلهأ يف لجرلا لجرلا نوي ال) : كي هلوق مومعل ؛ ملعأو هنم

 : هتمامإ مرحت نم : ةيناثلا ةلأسملا

 : ةيتأآلا تالاحلا يف ةمامإلا مرحت

 مخرب ولو موق حلفي نل) : ظلي هلوق مومعلا ‹ لجرلاب ةأرملا ةمامإ-١

 تدق ولف رتو اهل ةنايص فوفصلا رخآ يف اهرحخأب لصألا نألو . "7 (ةأرما

 . يعرشلا لصألا اذهل ًافلاخم كلذ حبصأل ةمامإلل

 كلذب ملعي مل نإف « كلذ ملعي وهو « ةساجن هيلع نمو ثدحملا ةمامإ -؟
 . ةحيحص مهتالصف « ةالصلا تضقنا ىتح نومومألملا

 وأ « ةوالت الو ًاظفح اهؤرقي الف . ةحتافلا نسحي ال نم وهو « يملا ةمامإ -۳

 اهيف نحلي وأ « فرحب ًافرح اهيف لدبي وأ « مغدي ال ام فورحلا نم اهيف مغدي
 . ةالصلا نكر نع هزجعل هلثمب الإ هتمامإ حصت ال اذهف « ىنعملا ليحي انحل

 وعديو « ًارهاظ هقسف ناك اذإ هفلخ ةالصلا حصت ال « عدتبملا قسافلا ةمامإ ٤-

 Ra زا ١ ىلاعت هلوقل ةرفكم ةعدب ىلإ

 ردقأ وه نمل هتمامإ حصت الف « دوعقلاو مايقلاو دوجسلاو عوكرلا نع زجاعلا -ه
 . رومألا هذه ىلع هنم

 : هتمامإ هركت نم : ةثلاثلا ةلأسملا

 : نم لك ةمامإ هركتو

 امأ « ةحتافلا ريغ ىف اذهو « ةءارقلا ىف أطخلاو نْحّللا ريثك وهو : ناَّحّللا ١-
 . (509/9) مقرب ملسم هاور )١(

 . (4578) مقرب يراخبلا هجرخأ (۲)
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 كلذو « ىضم امك « ةالصلا هعم حصت الف ىنعملا ليحي ا ةحتافلا ىف نحللا

 . (مهؤرقأ موقلا مؤي) : يب يبنلا لوقل
 ال ةثالث) : يي ص هلوقل < . مهرثكأ ههركي وأ « نوهراك هل مهو اموق ّمأ نم ا

 . ثيدحلا . 1 نوهراك هل مهو ًاموق ّمأ لجر : ًاربش مهسوؤر قوف مهتالص عفترت

 ‹ فورحلا ضعب رركي نم اذكو « حصفي الو « فورحلا ضعب يفخي نم ۴
 لجأ نم كلذو « امهريغو ءاتلا رركي يذلا ماتمتلاو « ءافلا رركي يذلا ءافأفلاك

 . ةءارقلا ىف فرحلا ةدايز

 ١ نيمومأملا نم مامإلا عضوم : ةعبارلا ةلأسملا

 ؛ رثكأف نينثا اوناك اذإ مامإلا فلخ نوفقيف « نيمومأملا ىلع مامإلا مّدقت ةنسلا

 : دواد يبو ملسلو . هفلخ هباحصأ ماقو مدقت ةالصلا ىلإ 5 اذإ ناك ل هنأل

 امهيديأب ذخأف هراسي نع رخآلاو هنيمي نع امهدحأ « 2 أ رابجو نا نأ 7

 : تيبلا ىف بي أو يبنلا مهب ىلص ا ناك شالو !(هفلخ امهماقأ ىتح

 ا"!(انب يلصيف ٠ هفلخ موقنو م هللا لوسر مؤي مث)
 سابع نبا رادأ كلي هنأل) : هل ايذاحم 6 نيمي نع دحاولا لجرلا فقيو

 نأل ؛ نيمومأ لا طسو مامإلا فوقو حصيو . (؟7(هراسي نع افقو امل هنيمب ىلإ ًارباجو

 لك هللا لوسر تيأر اذكه) : لاقو « دوسألاو ةمقلع نيب ىلص دوعسم نبا
 فوقولا وه : لضفألا نوكيو « ةرورضلا لاحب ًاديقم كلذ نوكي نكل « "7 (لعف
 : كاي سنأ ثيدحل ؛ لاجرلا فوفص فلخ ءاسنلا نوكتو . مامإلا فلخ

 . ((انئارو نم زوجعلاو « هءارو ميتيلاو انأ تففص
 عومجملا يف يوونلا هنسحو « دئاوزلا يف هدانسإ يريصوبلا ححصو . )91/١( مقرب هجام نبا هجرخأ )١(

 . (۷۹۲ مقر هجام نبا حيحص) ينابلألا هنّسسحو « (154/4)

 . (۴۰۱۰) مقرب ملسم هاور (؟
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 ظ : مومأملا نع مامإلا هلمحتي ام : ةسماخلا ةلأسملا

 ةريره يبأ ثيدحل « ةيرهجلا ةالصلا هلا يف ةءارق نع مامإلا لمحتي

 هل هتءارقف مامإ هل ناك نم) : فلك هلوقلو . '(اوتصنأف أرق اذإو) : اعوفرم

 . مومأملا نع ةحتافلا ةءارق 0 ال مامإلا نإف ةيرسلا يف امأ . '(ةءارق

 : مامإلا ةقباسم : ةسداسلا ةلأسملا

 نأل ؛ هتالص دقعنت مل همامإ لبق مرحأ نمف ‹ همامإ ةقباسم مومأملل زوجي ال

 ةالصلا لاعفأ يف عرشي نأ مومأملا ىلعو . هتاف دقو همامإ دعب اهب يتأي نأ هطرش

 عكر اذإو « اورّبكف ربك اذإف « هب متؤيل مامإلا لعج اغإ) : ثيدحل ؛ همامإ دعب
 دجس اذإو . دمحلا كلو انبر : اولوقف هدمح نمل هللا عمس : لاق اذإو اوعكراف

 نال

 a ا ةنسلا RS راسا نمو

 ا ال) : و هلوقل ؛ مرح هقبس 7 يف هعم عمتجا

 امأ) : ًاعوفرم ةريره يبأ نعو . مرحلا يضتقي يهنلاو . '(مايقلاب الو دوجسلاب
 . (؟رامح سأر هسأر هللا لوحي نأ مامإلا لبق هسأر عفري يذلا ىشخي

 : ةعامجلاو ةمامإلا يف ةقرفتم ماكحأ : ةعباسلا ةلأسملا

 : مّلقت ام ريغ ةعامجلاو ةمامإلاب ةقلعتملا ماكحألا نمو

 لضفلا ولوأ مدقيف : مامإلا نم ىهنلاو مالحألا يلوأ برق بابحتسا ١-

 e Te EO فرب طراق ربا ١ يالطرشلا ذإ ةيسل ا هازل 1
 ءزج وهو . ۸۸۳١( ۸۸۲ مقرب ىئاسنلا ننس حيحص) . حيحص نسح : ينابلألا لاقو ء(7/١47) دمحأو

 . (... هب متؤيل مامإلا لعج اغإ) : هلوأ ثيدح نم

 ) : م١ 0 مقرب ءاورإلا) ينابلألا هنسح و . Ao) ( مقرب هحام ٠ نباو « (معو /9) دمحأ هاور (۲
 )5١١(. مقرب ملسمو « ( )۳۸۹) ) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم (۳)

 . (415) مقرب ملسم هاور )٤(
 . )۷€( مقرب ملسمو « (191) مقرب يراحخبلا هاور : هيلع قفتم (ه)
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 ولوأ مكنم ىنليل) : هلي هلوقل . هنم ابيرقو مامإلا فلخ ةانألاو ملحلاو لقعلاو

 . '(مهنولي نيذلا مث « مهنولي نيذلا مث « ىهّتلاو مالحألا
 ةءارقلا ىف هيلع اوحتفيو « مامإلا نع اوذخأي نأ : كلذ يف ةمكحلاو

 . ةالصلا يف ءيش هبان اذإ ءاش نم مهنم فلختسيو « كلذ ىلإ جاتحا اذإ

 فصلا ىلإ اومدقتي نأ نيمومأملل بحتسي : لوألا فصلا ىلع صرحلا -

 مالو ف يب , اومتأف اومدقت) : ا هلوقل ؛ رخأتلا نم اورذحيو هيلع اوصرحيو لوألا

 ول) : نك ىلا و مك ولا ا فل

 قلل هلوقل« ةرحأتملا فوفصلا يف نكي نأ ب : ءايبيفلا انفأ

 اهرشو « اهرخآ ءاسنلا فوفص ريخو « اهرخآ اهرشو اهلوأ لاجرلا فوفص ريخ)

 (4!(اهلوأ
 لوألا فصلا مامتإو « جرفلا دسو ء.اهيف صارتلاو فوفصلا ةيوست -*

 لوخدلا لبق جرفلا دسو فوفصلا ةيوستب رمأي نأ مامإلل بحتسي : لوألاف

 فوفصلا ةيوست نإف مكفوفص اووس) : هلوقلو « كلذ هيدي ةالصلا يف
 لوسر انيلع لبقأف ةالصلا تميقأ : لاق ايي سنأ نعو . (0)(ةالصلا مامت نم

 ءارو نم مكارأ ينإف ءاوصارتو مكفوفص اوميقأ): لاقف ههجو ؛ ل
 همدقو هبحاص بكنمب هبكنم قزلي اندحأ ناك) : لمَ سنأ لاقو .

 )١( مقرب ملسم هجرخأ )٤۳۲( .

 )۲( مقرب ملسم هاور )٤۳۸( .
 . )٤۴۷( مقرب ملسم هجرخأ (۳)

 . (450) مقرب ملسم هجرخأ )٤(
 . )٤۳۳( مقرب ملسم هجرخأ (ه)

 . (719) مقرب يراخبلا هجرخأ (5)
 . (۷۲) مقرب يراخبلا حيحص (۷)



 رخآ يف نكيلف صقن ناك اذإف « هيلي يذلاف لوألا فصلا مامتإ بحتسيو

 : انلقف (؟اهبر دنع ةكئالملا فصت امك نوفصت الأ) : لك هلوقل ؛ فوفصلا

 NEN EN a بيكو يللا ل رسوب
 1 . '(فصلا يف نوصارتيو

 فلخ ادرفنم هدحو لجرلا ةةلص حصت ال : فصلا فلخ درفنملا ةالص -4

 ىلص هللا لوسر ىأرو . '(فصلا فلخ درفنمل ةالص ال) : لي هلوقل « فصلا

 . ةالصلا ديعي نأ هرمأف « فصلا فلخ هدحو ىلصي الجر ملسو هيلع هللا

 )١( مقرب ملسم هجرخأ )470( .
 هدانسإ يريصوبلا ححصو « دمحأ مامإلا هنسحو « )*٠٠١( مقرب هجام نباو « (17/5) دمحأ هجرخأ (۲)

 . (۸۲۲ هجام نبا حيحص) ينابلألا هححصو « هجام نبا دئاوز يف

 مقرب هجام نباو « (۲۳۰) مقرب يذمرتلاو « (1۸۲) مقرب دواد وبأو « (۲۲۸/۲) دمحأ هجرخأ (۳)
 هححصو . )٤٤۸/۱-٤٥٩( يذمرتلا ىشاوح ىف ركاش دمحأ هححصو . يذمرتلا هنسحو . ):٠٠١(

 00 ا . 19١( مقر يذمرتلا حيحص) ينابلألا
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 راذعألا لهأ ةالص يف :عساتلا بابلا

 ءادأ نم نونكمتي ال نيذلا نوفئاخلاو نورفاسملاو ىضرملا مه : راذعألا لهأ

 نولصيف « مهنع عراشلا ففخ دقف « روذعملا ريغ اهيدؤي يتلا ةفصلا ىلع « ةالصلا

 4 ٍجَرَحنِمِنيِدلَأٍف ْمُحيِبَعَلََجاَمَو» : ىلاعت هللا لاق . مهتعاطتسا بسح
 لاقو . [ 85: ةرقبلا ] # ها EAI # : ىلاعت لاقو . [ "م: جحلا]

 دجو ةقشملا تدجو املكف . [ نباغعلا ] € عطس ام هنأ أوُفّتأَف # : ىلاعت

 . ريسيتلا

 ضيرملا ةالص ةيفيك أ

 ر اهلك كوا رم د ةدحبم لقا ىذا وه نيا

 ةئيه ىلع ولو « ناك ةفص يأ ىلع ًامئاق ةبوتكملا يلصي نأ ضيرملا مزليو
 و ن هرهظب نمل عكارلا

Eام هنم اوتأف رمأب مكترمأ اذإ) : كل هلوقل؛  

 : هبنج یلعق عطتسي ملنإف ًادعاقف عطتسي ملنإف - !(متعطتسا

 نإف « . ًادعاقف عطتست مل نإف « ءامئاق رضا Ns هلوقل

 بسح ىلع ىلص هلك كلذ نع زجع نإف. !'!(بنج ىلعف عطتست مل
iE 

 طقست الو [ 1 نباغتلا ] € ريخطتشاام هلأ اوغتاف ¥ : ىلاعت هلوقل هلاح

 ىلع هتردقل ؛ ءاعإلاب اهالّص ول ىتح < ا ا ةالصلا

 لعجيو « ءاميإ هسأرب د دوجسلاو عوكرلا يف اسلاج ىلصملا نضيوملا عئىمويو

 . هنيعب امو هسأرب ءامي إلا نع زجع اذإف « عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا

 )١( مقرب ملسمو ‹ (۱۱۷/۹) يراخبلا هاور : هيلع قفتم )۱۳۳۷( .

 . (۱۱۱۷) مقرب يراحبلا هاور (۲)

AY 



 : ىلع لمتشتو رقاسملا ةالص -ب

 : لئاسم هيفو ‹ ةيعابرلا ةالصلا رصق : ًالوأ

 : رصقلا مكح يف : ىلوألا ةلأسملا

 ليلدو «رفاسملل ةيعابرلا ةالصلا رصق ةيعورشم يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال
 ضر فرياد # : ىلاعت هلوقف : نآرقلا امأ « عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا : كلذ

 .[ا:اسنلا] € اور لا کتی ناف خ نإ ةا لاما وصفك نأ ماج اج کلا

 نع لئس امل ب يبنلا لاق دقف « هريغو فوخلا لاح يف رفسلا يف زئاج رصقلاو
 e ١ « مكيلع اهب هللا قّدصت ا ا را

 : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعف . هيلع اومواد هءافلخو قي ىبنلا نألو

 N ول ىلع دزي ملف رفسلا يف لي هللا لوسر تبحص ينإ)

 رمع ركذ مث . !'!(... هللا هضبق ىتح نيتعكر ىلع دزی ملف ركب ابأ تبحصو
 ايدي هلال يك يطوي يعد ا يبو کی

 . "!(هتيصعم ىتؤت نأ هرکی امك « هصخر یت
 تعمجأ دقو ‹ ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعملا رومألا نم رصقلاف : عامجإلا امأو

 ىلوأ ةصخرلا هذهب ذخألاو ةنسلا هذه ىلع ةظفاحم اف : اذه ىلعو . ةمألا هيلع

 ةدشل كلذو ؛ رفسلا ىف مامتإلا ملعلا لهآ ضعب هرك لب « , اهكرت نم لضفأو

 ملا هاف ناك كلذ نأو « ةنسلا هذه ىلع هباحصأو هذي س ىبنلا ةموادم

 . مئادلا

 : رصقلا اهيف زوجي ىتلا ةالصلا ديدحت ىف : ةيناثلا ةلأسملا

 رصعلاو رهظلا ةالص يهو ) ةيعابرلا ةالصلا يه رصقلا اهيف زوجي يتلا ةالصلا

 1 (۸7٦) مفرب ملسم هاور )۱(

 1 )۸۹( مفرب ملسم هاور )۲(

 . (555 مقرب ءاورإلا) ينابلألا خيشلا هححصو « )٥۸۳۲( مقرب دمحأ هاور (۳)

A^ 



 نم هباحصأو عيب هلعفل ؛ ًاعامجإ برغملا الو حبصلا ةالص رصقت الو « ءاشعلاو

 ىلع ةالصلا هللا ضرف) : امهنع هللا يضر سابع نب هللادبع لوقلو « هدعب
 داانا لع لقا ی رویا يفو « ًاعبرأ رضحلا يف مكيبن ناسل
 . ةدوصقملا يه

 : هعونو ةالصلا هيف رصقت يذلا رفسلا دح ىف : ةثلاثلا ةلأسملا

 6 ةعبرأ يهو « ًابيرقت ًاخسرف رشع ةتس ةالصلا هيف رصقت يذلا رفسلا دح

 تابوي يهو . ارتم وليك نينامث سراقي ام وهو« اليم نوعبرأو ةينامث لايمألابو

 اموي كلي يبنلا ىمسو . مادقألا بيبدو لاقثألا ريسب لدتعم نمز يف نادصاق

 يهو « درب ةعبرأ يف نارطفيو نارصقي رمع نباو سابع نبا ناكو . !"!ارفس ةليلو
 + اسد قع ام

 ؛ بجاولا رفسلاو « ةهزنلاو ةراجتلل رفسلاك ؛ حابملا رفسلا وهف : هعون امأو

 ةرملل رفسلاو « ةرايزلل رفسلاك ؛ بحتسملا نونسملا رفسلاو « داهجلاو جحلل رفسلاك

 نم ريثك يأر ىلع « رصقلا هيف زوجي ال مرحلا رفسلاف اذه ىلعو « جحلا يف ةيناثلا
 . ءاملعلا

 ؟ ةماقإلا ىون نم رصقي له : ةعبارلا ةلأسملا

 ةقلطملا ةماقإلا ىون نإ هنأ : كلذ نايبو « ليصفت ىلإ جاتحي ةماقإلا ىون نم

 مدق هنأ كلذو « اهيف رصقي ةالص نيرشعو ىدحإ اهب ىلصف ةكمب ماقأ ذي
 د

 ةعبرأ ماقأ نمف . (جرخ مث < حبصلا ىلصف ىلصف « ةيورتلا موي ل ماقأف « ةعبار حبص

 | (541/) مقرب ملسم هجرخأ ( )1(

 اهعم رل ةليلو موي ةريسم رفاست نأ رحخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي الز : و هلوق يف كلذو )۲(

 5 51-(1؟9) مقرب ملسمو ؛ هل ظفللاو ١) ۰۸۸( مقرب يراخبلا هاور 5 (ةمرح

۸۹ 



 ل جا مامإلا ه ةركذ + 3 داز نمو رصق و هتماقإ لثم لقأ وأ مايأ

 نإ هجورح ابتسحا ند آل ارد ام هأنعمو . (ةالصلا رصقن ًارشع ةكمب انمقأ)

 ةعبرأ قوف ةماقإلا ةين الب ةجاحل ماقأ نإ رصقيو . رشعلا نم هدعب امو ةفرعو ىنم

 نبا لاق . نيس ألا رطب راما اا نيييسول اد یک وردتي ارجوا

 ةالصلا مامتإ اهيف رفاسملا ىلع بجي ىتلا تالاحلا : ةسماخلا ةلأسملا

 7 رم 0 اغإ) : هلك م هلق ملال 0 نيا مدنا اذإ 0

 . 7( علك مساقلا 5-50
 ةالصلا يف لخد اذإف : ميقم وأ رفاسم وه له هيف كشي نمب متئا اذإ -؟

 هنإف -هوحنو راطملا ني نوكي نأك - ميقم مأ رفاسم وهأ يردي الو مامإ فلخ

 . متي هنإف ددرتلا عم امأ « ةمزاج ةين نم هل دبال رصقلا نأل ؛ مامتإلا همزلي

 هنأ ركذت هرفس ءانثأ ىفو « رفاسم لجرك : رفسلا ىف رضح ةالص ركذ اذإ -*

 نأ همزلي انه ءرضحلا ىف ةتئاف ةالص ركذت وأ ءوضو ريغب هدلب يف رهظلا ىلص

 (؟!(اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم) : لي هلوقل ؛ ةمات اهيلصي

 . ةمات اهؤاضق هيلع بجيف ةمات هتمزل ةالصلا هذه نألو ؛ ىه امك اهيلصي : ىنعي

 رفاسملا ىلصي نأآك : اهداعأو تدسفف اهمامتإ همزلي ةالصب رفاسملا مرحأ اذإ ٤-

 مث « ةالصلا هذه هيلع تدسف اذإف « مامتإلا ةلاحلا هذه ىف همزليف ميقم فلخ

 . مامتإلا ةبجاو ةالصل ةداعإ اهنأل ؛ ةمات اهتداعإ همزل « اهداعأ

 : f0۸) صر ةالصلا ىواتف زاب نبا خيشلا ىواتف عومجمو ؛ (/To-\1۳€£\) ينغملا : رظنا )۱(

 : 141 نس ىف ةعيرجت يرام 0
 : )0۷1 مقرب) ءاورإلا يف ينابلألا هححصو . ("157/1) دوا هاور )۳(

 )۹۸٤(-۳۱٠٣ مقرب ملسمو « (9۹۷) مقرب يراخبلا هجرخخأ )٤(
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 ةماقإلا رفاسملا ىون اذإ : ناطيتسالا وأ ةقلطملا ةماقإلا رفاسملا ىون اذإ -ه

 ‹ نيعم لمع وأ نيعم نمزب كلذ ديقي نأ نود هيلإ رفاس يذلا دلبلا يف ةقلطملا
 دق هنأل ؛ ةالصلا مامتإ همزلي هنإف« هل اطول هذه ذاختا ىون اذإ كلذ

 لمع وأ« يهتني نيعم نمزب رفسلا ديق اذإف . هقح يف رفسلا مكح عطقنا
 . ةالصلا رصقي رفاسم هنإف « ىضقني

 .: لئاسم هيفو « نيتالصلا نيب عمجلا : ًايناث

 : كلذ هل حابي نمو « نيتالصلا نيب عمجلا ةيعورشم يف : ىلوألا ةلأسملا

 برغملاو . رصعلاو رهظلا نيب عمجلا ةالصلا هيف رصقت ىذلا رفسلاب حابي

 كوبت ةوزغ ىف ناك لج ىبنلا نأ) : ذاعم ثيدحل ؛ امهادحإ تقو ىف ءاشعلاو

 امهيلصي رصعلا ىلإ اهعمجي ىتح رهظلا رخأ سمشلا غيز لبق لحترا اذإ

 ناكو . راس مث اعيمج رصعلاو رهظلا ىلص سمشلا غيز دعب لحترا اذإو « اعيمج

 اهنأل ؛ ًالزان مأ ًارئاس ناكأ ءاوسو . '(ءاشعلاو برغملا ىف كلذ لثم لعفي

 نأ الإ . هصخر رئاسك ريسلا دوجو اهيف ربتعي ملف رفسلا صخر نم ةصخر

 الو فوخ ريغ نم ةنيدملاب ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا نيب وْ

 هنألو ء ضرملا رذع الإ قبي ملف !'!(رفس الو فوخ ريغ نم) ةياور يفو (رطم
 ‹ ضرملا نم عون ةضاحتسالاو . (نيتالصلا نيب عمجلاب ةضاحتسملا رمأ) : كي

 جرحي ال يك) : لاق ؟كلذ لعف مل : يضاملا ثيدحلا يف سابع نبال ليق دقو

 ناك اضيرم « عمجلا هلزاج عمجلا كرتب جرحو ةقشم ناسنإلا قحل ىتمف . (هَنّمأ

 ءاورإلا) ينابلألا هححصو : بيرع نسح لاقو « (oor) مقرب يدمرتلاو « )1۲۰۸( مقرب دواد وبأ هاور )۱(

 . ه4- )۷۰٥( ٤٩ مقرب ملسم امهاور (۲)
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 عمجلا حيبت يتلا راذعألا نمف . ًارفاسم وأ ناك ًاميقم « ضرملا ريغب ًاروذعم وأ

 : ضرملاو رفسلا ريغ ًاضيأ
 ١ - ةقشم هببسب فلكملا قحليو « نايثلا لبي يذلا ريزغلا ريثكلا رطملا .

 ياا م سانا غر ن ا كو ىيطلاو ليعود
 يتلا راذعألا 5 كلذ ريغو « ةداعلا نع جرخت يتلا ةدرابلا ةديدشلا حيرلا -۴

 . اهعم عمجلا كرت اذإ ةقشم فلكملاب قحلي

 : عورشملا عمجلا دح يف : ةيناثلا ةلأسملا

 ءاشعلاو برغملاو , رصعلاو رهظلا ةالص نيب عمجلا وه عورشملا عمجلا حو

 يف امو رطملا ببسب رضحلا يف عمجلا اذكو « همكح يف نمو رفاسملل ةبسنلاب

 لبق يضاملا سابع نبا ثيدحل ؛ !!!نيرهظلاو نيءاشعلا نيب زوجيف « همكح
 عمجلا نم ةلعلا نألو , مهنع هللا يضر نامثعو رمعو ركب وبأ هلعف دقو « ليلق

 . ًاضيأ نيرهظلا يف يهو « ةقشملا دوجو نيءاشعلا نيب

 5 ايد كلا ىلع اهدا مسا قلطأ دقو « رصعلاو رهظلا نارهظلاو < ءاشعلاو برغل ناءاشعلا )۱(

۹۲ 



 :لئاسم هيفو .ةعمجلا ةالص يف :رشاعلا بابلا

 : كلذ ليلدو اهمكح : ىلوألا ةلأسملا

 ید e ءا امي > : هناحبس هلوقل « لاجرلا ىلع نيع ضرف ةعمجلا

 لع هلوقلو . [ه: ةعسجلا] 4 ميلا ورَدوِهَنَأر كد لإ اوشا ةا مون م واصل
 ا. نيهتنيل) : جب هلوقو . !١ (ملتحم لك ىلع بجاو ةعمجلا حاور)

e ie ROP E5  

 دعب ىتالا ثيدحللو . (")(نيع ضرف ةعمجلا نأ هيف» : هللا همحر يوونلا لاق

 ؟ بجت نم ىلع : ةيناثلا ةلأسملا

 الف « ميقم « اهنايتإ ىلع رداق « لقاع غلاب رح ركذ ملسم لك ىلع ةعمجلا بهجت

 هلوقل ؛ رفاسم وأ ضيرم وأ نونجم وأ يبص وأ ةأرما وأ كولم دبع : ىلع بهجت

 مل ا يبنلا نآل ؛ ةعمج لا همزلت الف رفاسملا امأو . وفير وأ يبص وأ ةأرما

 كلذ عمو « ةعمج هتجح يف ةفرع موي قفاو دقو « هرافسأ يف اهيلصي نكي

 وأ ضيرملا وأ يبصلا وأ ةأرملا وأ دبعلا اهرضح اذإو . نيملسملا عم اهيلصي هنإف

 . رهظلا ةالص نع هتأزجأو هنم تحص رفاسملا

 : اهتقو : ةثلاثلا ةلأسملا

 ءىشلا لظ ريصي نأ ىلإ لاوزلا دعب نم ء رهظلا تقو وه ةعمجلا تقو

 . (؟١817 مقر عماجلا حيحص) ینابلألا هححصو 000 . يئاسنلا هجرخأ )١(

 (۸o) ) مقرب ملسم هجرخأ ( )۲(

es (۳)(/7) ماس يله يوزع  . 
 . )4۲ مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو <« )1۰ ه:) مقرب دواد وبأ هجرخأ )ع (

57 



 00 ۾ يخل نأ هلی ا

e Ph RGR 

 . مدقت دقو . (ةالصلا كردأ دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم) : كي

 : ةبطخلا : ةعبارلا ةلأسملا

 مدعو اهيلع هَ هتبظاومل ؛ اهب الإ حصت ال ةعمجلا ناكرأ نم نكر ةبطخلا

 ىلع امدقتي نأ ةعمجلا ةالص ةحصل طرتشي « ناتبطخ امهو « ادبأ اهل هكرت

 . ةالصلا

 : ةبطخلا ننس يف : ةسماخلا ةلأسملا

 رومأ ةالول ءاعدلا عم « مهايندو مهنيد حالص هيف اب نيملسملل ءاعدلا نسيو

 راشأو ء اعد ةعمجلا موي بطخ اذإ ناك) لكي هنأل ؛ قيفوتلاو حالصلاب نيملسملا

 بسح امهب هتوص عفريو « دحاو ةالصلا عم امهالوتي نأو « (س انلا نّمأو « هعبصأب

 لاقو . :٠١[ ةعمجلا ] 4 اسبق كنتو 8 : ىلاعت هلوقل ًامئاق بطخي نأو « ةقاطلا
 موقي مث سلجي مث ًامئاق بطخي غ خط هللا لوسر ناك) : ُِاَمَي ةرمس نبا رباج

 ريع ىلع نوكي تاوروأ" | ياك له يلا لست هلا ا

 غلبأ كلذ نألو « عفترم وهو . (هربنم ىلع بطخي ناك) كي هنأل ؛ عفترم ناكم وأ

 رم نبا لزق, ايلا اا ی ی هاو ا يف ابار ءرضاعإلا

 امهنيب لصفي مئاق وهو نيتبطخ بطخي ل ىبنلا ناك) : امهنع هللا يضر

 رامع ثيدحل ؛ ىلوألا نم رصقأ ةيناثلاو « نيتبطخل رصق نسيو . '(سولجب

( 
 . )٤٥١/۲( يرابلا حتف : رظنا (۲

( 
( 

 . (855) مقرب ملسم هاور (۳

) 
) 
) 

 . (851) مقرب ملسمو « (۹۲۸) مقرب يراخبلا : هيلع قفتم )٤(
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 اوليطأف « ههقف نم ٌةَّنْعَم هتبطخ رصقو لجرلا ةالص لوط نإ) : ًاعوفرم
 يالا لوزا نو تا او ا عقارب افا
 الك هللا لوسر ناك) : لمَ رباج لوقل ؛ مهيلع لبقأ اذإ نيمومأملا ىلع

 E سا عمال

 ربنملا دعص اذإ سلجي قلي ىبنلا ناك) : امهنع هللا يضر رمع نبا

 وو کھیت یورک ا بكي يلح

 لج هلعفل ههجو ءاقلت دصقي نأ بيطخلل نسيو « اهوحنو اصع ىلع
 . كلذ

 : ا ووو

 مامإلاو ةعمجلا موي ملكت نم) : يج هلوقل ؛ بطخي مامإلاو مالكلا مرحب

 كبحاصل تلق اذإ): هي 0 7 يع رامجلاك وهف بطخي

 لطابلا مالكلا هر وشلل مسلك يأ أ ؟!(توَعَل دقف بطخي مامإلاو تصنأ

 ىطختي هآر لجرل لَو هلوقل ؛ ةبطخلا ءانثأ سانلا باقر يطخت مرحيو . دودرملا

 عامس نع مهل لاغشإو « نيلصملل ةيذأ هيفف « (تيذآ دقف سلجا) : باقرلا

 الإ هناكم ىلإ لوصولا هنكمي مل نإ باقرلا هيطختب سأب الف مامإلا امأ « ةبطخلا

 مث ... ةعمجلا موي لستغا نم) : يب هلوقل نينثا نيب قيرفتلا هركيو . كلذب

 ةعمجلا نيبو هنيب ام هلرفُع ... هل بتك ام ىّلصف نينثا نيب قرفي ملف حار
 ىجا

 . (859) مقرب ملسم هاور )١(

 1١١1/7- مالسلا لبس) «هب سأب ال هدانسإ» : مارملا غولب يف رجح نبا لاقو . (۲۳۰/۱) دمحأ هجرخأ (۲)

NE 

 . (۳/٤۸)ليلغلا ءاورإ : رظناو . )۸٥١( مقرب ملسمو « )۳۹٤( مقرب يراخبلا : هيلع قفتم (۳)

 )٤( يبهذلا هقفاوو هححصو « (۲۸۸/۱) مكاحلاو « (۱۰۳/۳) يئاسنلاو « (1114) مقرب دواد وبأ هجرخأ .
 "ا مقرب هجام نبأ حيحص) ينابلألا هححصو

 . )41١( مقرب يراخبلا هجرخأ (5)

۹° 



 ؟ةعمجلا كردت مب : ةعباسلا ةلأسملا

 نم كردأ نم) : اعوفرم ةريره يبأ نعف : مامإلا عم ةعكر كاردإب ةعمجلا كردت

 . ارهظ ىلص ةعكر نم لقأ كردأ نإو . ١7 (ةالصلا كردأ دقف ةعكر ةعمجلا

 : ةعمجلا ةلفان يف : ةنماثلا ةلأسملا

 لبق ةقلطم ةلفان اهلبق ىلص نم نكلو « اهلبق ةنس ةعمجلا ةالصل سيل

 ثيدح يف امك « كلذ يف لي يبنلا بيغرتل ؛ هب سأب الف اهتقو لوخد

 نيب قرفي ملف حار مث ... ةعمجلا موي لستغا نم) : ليلق لبق يضاملا ناملس
 ةالص ةيلضفألو « مهنع هللا يضر ةباحصلا لعفلو « (هل بتك ام ىلصف نينثا

 وأ نيتعكرب ةعمجلا دعب نوكت ةبتارلا ةنسلا نأل ؛ كرت اذإ هيلع ركنُي الو . ةلفانلا

 ةعمجلا دعب ىلصي ناك) دقف « هرمأو هيي هلعفل ؛ ؛ تاعكر تس وأ تاعكر عبرأ

 عبرأ اهدعب لصيلف ةعمجلا مكدحأ ىلص اذإ) : هلي لاقو . '(نيتعكر

 تيا واب : ةياور يفو. '(تاعكر

 ناك يي ل ىبنلا نأ) امهنع هللا يضر رمع نبا نع درو هنألف : تسلا امأو

 عنا ا هادو ع

 ىريو . تس اهرثكأو « ناتعكر ةعمجلا دعب ةبتارلا لقأ نأ كلذ نم نيبتف

 تيلص دجسملا يف تيلص نإ ةبتارلا نأ : دل هيك يمص اوربا مداببإلا دبا

 لاوحأ ىلع اهتالص نوكتف « "!نيتعكر تيلص تيبلا يف تيلص نإو « ًاعبرأ
 . ةعونتم

 )١( مقرب هجام نبا هاور )١1١71( « مقرب هجام نبا ننس حيحص) ينابلألا هححصو ۰٩۹۲۷ 178( .

 )۲( مقرب ملسمو « (98ا/) مقرب يراخبلا : هيلع قفتم )887( .
 . (۸۸۱) مقرب ملسم هاور (*)
 1۹4 864١ مقر) ملسم حيحص 63

 . )٠١7/4( عتمملا حرشلا (ه)
 )١١(. مقرب دواد وبأ هج رخخأ 5(

 . )٤١/١(( داعملا داز (۷)
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 : ةعمجلا ةالص ةيفيك : ةعساتلا ةلأسملا

 ‹ كلذ لعفي ناك ؛ ل هنأل ؛ ةءارقلاب امهيف رهجي ناتعكر ةعمجلا ةالص

 يف أرقي نأ ¿ ود كلذ ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقو « هتنس نم لي

 أرقي وأ « (١)نوقفانملا ةروسب ةيناثلا ىفو « ةحتافلا دعب ةعمجلا ةروسب ىلوألا ةعكرلا

 . 4/6 هلعفل ؛ (!7ةيشاغلا ةروسب ةيناثلا ىفو « ىلعألا ةروسب ىلوألا ىف

 : ةعمجلا ننس يف : ةرشاعلا ةلأسملا

 يبأ ثيدح ىفف ؛ ريبكلا رجألا ىلع لوصحلل ةالصلا ىلإ ريكبتلا نسي-١

 مث « ةبانجلا لسغ ةعمجلا موي لستغا نم) : لاق يَ هللا لوسر نأ اَ ةريره

 انأكف ةيناثلا ا ىف حابزمو# ةندب برق امنأكف ٠ ىلوألا ةعاسلا يف حار

 يف عار سو ورم ديك د اك نكد ةعاسلا يف حار نمو « ةرقب برق

 برق انأكف نا ةعاسلا يف حار نمو« ةجاجد برق انأكف ةعبارلا ةعاسلا

 ()( کذلا نوعمتسي « ةكئالملا ترضح مامإلا جرح اذإف « ةضيب

 لكي هل ناك ءركتباو رکو « لستغاو ةعمجلا موي لسع نم) l2 لاق

 . ()(اهمايقو اهمايص ةنس رجأ اهوطخي ةوطخ
 موي لستغا نم) : يضاملا ةريره يبأ ثيدحلا ؛ اهموي يف لاستغالا نيس

 باحصأل ةصاخبو « هكرت مدعو هيلع صرحلا ىغبنيو (... ةبانحجلا لسغ ةعمجلا

 يي يردخلا ديعس ىبأ 0 ءاملعلا نمو . ةهيركلا حئاورلا

 ىوقأ هبوجوب لوقلا لعلو . (ملتحم لك ىلع بجاو ةعمجلا لسغ) : ًاعوفرم
 . رذعل الإ طقسي ال هنأو « طوحأو

. (AVY) 0 

 (AVA) ) مقرب ملسم هجرخأ ( ۲)

 . (850) مقرب ملسمو « (881) مقرب ب يراخبل هاور : هيلع قفتم (۳)
 )٤( (؟1//41:بيهوتلاو تيقرعلا) ئرذتلا : ايفيآ ةهيكئسخو هيس (445) مقرب يذمرتلا هاور .

 مقرب يراحبلا هجرخأ (ه) ) (AV۹) ( « مقرب ملسمو ) )4845(.

۹۷ 



 ميلقتك ؛ مسجلا نم هتلازإ يغبني ام ةلازإو « فظنتلاو بيطتلا نسيو-؟

 . هريغو رفاظألا

 . اهبابسأو ةهيركلا حئاورلا عطقب كلذ نوكيو « لاستغالا ىلع دئاز رمأ فظنتلاو

 . طبإلا فتنو « ةناعلا قلح نسيو « رفاظألاو . اهتلازإب عراشلا رمأ يتلا روعشلاك

 ال) : اعوفرم بىَ ناملس ثيدحل « بيطتلا عم « براشلا فحو « رفاظألا ميلقتو

 سمي وأ « هنهد نم نهديو « رهط نم عاطتسا ام رهطتيو  ةعمجلا موي لجر لستغي
 ذخؤيو ‹ فيظنتلا ىف ةغلابملا هب دارملا : رهط نم» : رجح نبا لاق . (... هتيب بيط نم

 الا رفظلاو براشلا ذخأب فيظنتلا هب دارملا نأ ... لسغلا ىلع هفطع نم

 : اههدع هللا يضر مع نبا تد بالا نسخا سلب نأ هل نسوا

 ا لر لاق هلا ادع ءا سا ار ناطقا ودعا

 هب لدتسا دقف . (كيلع اومدق اذإ دفوللو « ةعمجلا موي اهتسبلف « هذه تيرتشا

 سبلي : باب) : لاقف « ةعمجلل بايثلا نسحأ سبل ىلع -هللا همحر- يراخبلا

 د ةيدع هرم لالافسألا جوا : رجح نبا ظفاحلا لاق . (دجي ام نسحأ

 ول مكدحأ ىلع ام) : كلي هلوقلو , '!«ةعمجلل لمجتلا لصأ ىلع رمعل ل
 ا او ىوس ةعمجلا مويل نيبوث ىرتشا

 ك هلوقل ؛ يب يبنلا ىلع ةالصلا نم راثكإلا اهتليلو اهموي يف نسيو-ه
 . ()(ةعمجلا موي يلع ةالصلا نم اورثكأ)

 هتبظاومل ؛ ناسنإإلاو « ةدجسلا يتروسب ةالصلا يف اهرجف ىف 5 نأ نسيو-٦

 ةروس أرق نم) : لي هلوقل فهكلا ةروسب اهموي يفو . كلذ ىلع ا

 . )٤۳۲/۲( يرابلا حتف رظناو (۸۸۳) مقرب يراخبلا هجرخأ )١(

 . )٤۳٤/۲( يرابلا حتف (۲)

 . ۸٩۸( هجام نبا حيحص) ىنابلألا هححصو « )۱۰۹٥( مقرب هجام نباو « (۱۰۷۸) مقرب دواد وبأ هجرخأ (۴)

 ‹ (۲۷۸/۱) مکاحلاو .(86١٠ه) هجام نباوء (4۱/۳) يئاسنلاو ء(٠ 41/) مقرب دواد وبأ هجرخأ )٤(

 . 9 مقرب هحام نب | حيحص) ينابلألا هحح صو . يبهذلا هقفاوو هححصو

۹۸ 



 1 نما نيب ام هل رفغو ؛ ةمايقلا

 ؛ نيتعكر ىلصي ىتح سلجي الأ ةعمجلا موي دجسملا لخد نمل نسيو-۷

 . بطخي مامإلا ناك ادا امهيف زجويو <« (")كلذب ا هرم أل

 هاطعأ الإ « اعيش هللا لأسي « ىلصي مئاق وهو ملسم دبع اهقفاوي ال ةعاسل ةعمجلا

 ا

 8 )4۳/۴ ءاورإلا) ينابلألا هححصو 34 هححصو 6 )۸/۲( مكاحلا هجرخأ )1

 (e) مقرب يراخبلا SE )ع

 . )۸٥۲( مقرب ملسمو < )۹۳٥( مقرب يراخبلا هجرخأ (۳)

۹۹ 



 وأ« اهتئيه 2 ةالصلا اهب فلتخت نجلا راذعألا نم تلال رذعلا وه اله

 1 رفسلاو نضرملا ردع ىلع مالكلا مدقت دقو « اهددع

 : اهطورشو « اهتيعورشم ليلدو « اهمكح : ىلوألا ةلأسملا

 :اهمكح ١-

 هلوقل ؛ نيبراحم او ةاغبلاو رافكلا لاتقك « حابم لاتق لك ىف عرشت د فوخلا ةالص

 ى . يقابلا هيلع سيقو . ]101: هز € ار رنا تینا قحا #8 : ىلاعت

 هلاك ب
CEبرهلا ناك نإ ودع نم برهلا وأ ءودعلا الا ني د  

 ىلع ناسنإلا فاخي امم - ا ايمدآ - ودع لك ودعلا يف لخديو . ل

 . كلذ ريغو ملاظلا ميرغلاو « هلام وأ هلهأ ديري يذلا لئاصلاك « هنم هسفن

 : اهتيعورشم ليلد -؟

 : ىلاعت هلوقف : اتكلا امأ < 00 ¥ باتكلا : اهتيعورشم ىلع ليلدلاو

 رك SAO E ETE ل A os ا 1

 دلو سالي ديالا يوب وسعي بع دجسا

 . اهلعف 0 ةباحصلا

 : اهطورش -۴

 : نيطرشب فوخلا ةالص عرشتو
 3 ةاغبلاو «رافكلا لاتقك « هلاتق لحي نم ودعلا نوكي نأ : لوألا طولا

 . ةالصلا لاح نيملسملا ىلع هموجه فاخي نأ : ىناثلا طرشلاو



 : فوخلا ةالص ةيفيك : ةيناثلا ةلأسملا

 هيم ىبنلا نع ةدراولا ةفصلا اهنمو « تافص ةدع ىلع فونخلا ةالص تءاج

 ةروكذملا ةفصلاب هبشأ يهو « ْثِإَمَي يراصنألا ةمثح يبأ نب لهس ثيدح يف

 ةياكن اهيفو « برحلل طايتحاو « ةالصلل طايتحا اهيفو « ميركلا نآرقلا يف
 , عاقرلا تاذ ةوزغ يف ةالصلا هذه - مالسلاو ةالصلا هيلع - لعف دقو . ودعلاب

 .ودعلا هاجو ةفئاطو هي يبنلا عم تفص ةفئاط نأ : لهس اهاور امك اهتفصو

 اوفصو اوفرصنا مث « مهسفنأل اومتأو  ًامئاق تبث مث ء ةعكر هعم يتلاب ىلصف
 نم تيقب يتلا ةعكرلا مهب ىلصف « ىرخألا ةفئاطلا تءاجو  ودعلا هاجو

 . ")مهب مّلَس مث « مهسفنأل اواو «ًاسلاج تبث مث « هتالص

 . (641) مقرب ملسم هاور (۱)



 :لئاسم هيفو . نيديعلا ةالص يف :رشع يناثلا بابلا

 ‹ ةيعرش ةبسانم هل امهالكو ءرطفلا ديعو ىحضألا ديع : امه ناديعلاو

 ا ىحضألاو « ناضمر رهش مايص نم نيملسملا ءاهتنا ةبسانمب رطفلا ديعف

 . هتقو ىف رركتيو « دوعي هنأل ؛ ًاديع ىّمُسو ؛ ةجحلا يذ رشع ماتتخا

 : كلذ ليلدو . اهمكح : ىلوألا ةلأسملا

 اذإو ‹ نيقابلا نع مثإلا طقس ضعبلا اهب ماق اذإ « ةيافك ضرف ديعلا ةالص

 مواد كج هنألو « ةرهاظلا مالسإلا رئاعش نم اهنأل ؛ عيمجلا مثأ لكلا نم تكرت

 هنأ الإ ء ءاسنلا ىتح اهب لَك ىبنلا رمأ دقو . هدعب نم هباحصأ كلذكو « اهيلع

 a E a ردا
 نمو . ىلوأ باب نم لاجرلاف عامتجالا لهأ نم نسل نهنأ عم ءاسنلا اهب رمأ اذإ

 . نيع ضرف اهنوك يرقي نَم ملعلا لهأ

 : اهطورش : ةيناثلا ةلأسملا

 . ناطيتسالاو «ربتعملا ددعلا دوجوو « تقولا لوخد : اهطورش مهأ نمو

 ىلع بهجت الو« صاخشأ ةثالث نم لقأ يف زوجت الو ءاهتقو لبق زوجت الف
 . نطوتسملا ريغ رفاسملا

 : اهيف ىلصت يتلا عضاوملا : ةثلاثلا ةلأسملا

 هللاو - كلذ نم دصقلاو . (١7 ىلصملا ىلإ ىحضألاو رطفلا يف جرخي هلك
 اار

 نم 5 عماجلا دجسملا يف اهتالص زوجيو . اهزاربإو ‹ ةريعشلا هذه راهظإ -ملعأ

 . كلذ وحنو « ةديدشلا حيرلاو رطملاك رذع

 )١( مقرب ملسمو « (405) مقرب يراخبلا : هيلع قفتم )889( .

۰۲ 



 : اهتقو : ةعبارلا ةلأسملا

 هن أل ؛ لاوزلا تقو ىلإ حمر ردق سمشلا عافترا دعب ىحضلا ةالصك اهتقوو

 نل عافترا لبق ام للو لا عافترا دعب اهنولصي اوناك هءافلخو نك

 هلعفل ؛ رطفلا ريخأتو ءاهتقو لوأ يف ىحضألا ليجعت نسيو . !٠ يهن تفو
 يف مهو ‹ يحاضألا حبذل ىحضألا ليجعت ىلإ ةجاح يف سانلا نآلو « يي

 . رطفلا ةاكز ءادأل عستيل رطفلا ةالص تقو دادتما ىلإ ةجاح

 : اهيف أرقي امو اهتفص : ةسماخلا ةلأسملا

 ناتعكر ىحضألاو رطفلا ةالص) : رمع لوقل ةبطخلا لبق ناتعكر : اهتفصو

 . 1! (ىرتفا نم باخ دقو . مكيبن ناسل ىلع رصق ريغ مامت « ناتعكر

 يقو < ا ذوعتلا لبقو < حاتفتسالاو مارحإلا ة ةريبكت دعب ىلوألا يف رکی

 کا اعوفرم ةشئاع ثيدحلا . مايقلا ة هد کد عا اسم : ةءارقلا لبق ةيناثلا

 لول ةيناتلا ل 0 يف ىحضألاو رطفلا يف

EEE 0ا  

 ةيناثلا يفو < ٍىلعألا كبر مسا حبسب ىلوألا يفو ؛ ةمتافلا أارقيو « فالحخ

 4 للا َكيووَسأ جيس لب نا ايل ا

 ا يلا )(4 ةّيشعلا تي دَحَكْتأْلَه و

 © 4 رمقاَيَمناَوَُحَيلأِت يَ » ةينانلا يفو 4 ديلا نارق » _
 )١( ینغملا : رظنا )۲۳۳-۲۳۲/۲( .

 ليلغلا ءاورإ رظنا « حيحص وهو « )3٠١/5( يقهيبلاو « (۲۳۲/۱) يئاسنلاو « (۳۷/۱) دمحأ هاور (۲)
 )٠١5/9(.

 . (187/*) ليلغلا ءاورإ رظنا « حيحص وهو « )۱۱٤۹( مقرب دواد وبأ هاور (۳)

 )٤( مقرب ءاورإلا) ينابلألا هنسحو « (517/4) دمحأ هاور 14١( .

 )٥( مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو « (۱۲۸۳) مقرب هجام نباو(۷/۰) دمحأ هاور 144( .
 : )۸4۱( مقرب ملسم هجرخأ 5 3



 « نيلصملا فورظ ةاعارم عم « ةنسلاب المع « ةرم اذهو « ةرم اذهب نايتإلا ىعاريف

 . قفرألاب مهذخأيف

 : ةبطخلا عضوم : ةسداسلا ةلأسملا

 : امهنع هللا يضر رمع نبا لوقل ؛ لا ااا

 . (ةبطخلا لبق نيديعلا نولصي رمعو ركب وبأو لي يبنلا ناك)

 : ديعلا ءاضق : ةعباسلا ةلأسملا

 كك ىبنلا نع ليلدلا دورو مدعل ؛ اهؤاضق ديعلا ةالص هتتاف نمل نسي ال

 . هجولا اذه ىلع الإ عرشت 7 الف « نيعم عامتجا تاذ ةالص اهنألو « كلذب

 : اهننس : ةنماثلا ةلأسملا

 عمتجي « دلبلا جراخ « عساوو زراب ناكم يف ديعلا ةالص ىدؤت نأ نسي ١-
 سأب الف رذعل دجسملا ىف تيلص اذإو « ةريعشلا هذه راهظإل نوملسملا هيف

 1 راكان
 كلذ نايب مّدقت امك « رطفلا ةالص ريخأتو ىحضألا ةالص ميدقت نسيو -؟

 . اهتقو ىلع مالكلا دنع

 ىتح رحنلا موي معطي الأو « تارت رطفلا ةالصل جورخلا لبق لكأي نأو ٠-

 نیلا شرا یا راقب يتيح راق نوي یک ناك إ ل هلعفل « يلصي
 ش ا ل دشا و

 ا ی و ا ةالصل جورخلا يف ريكبتلا نسيو ٤-
 . ةالصلا راظتنا ةليضف هل لصحتو « مامإلا نم وندلا نم

 . بيطتيو « بايثلا نسحأ سبليو « لستغيو « ملسملا لمجتي نأ نسيو -ه

 )١( (۸۸۸)مقرب ملسمو ‹ (957)مقرب يراخبلا هجرخأ .
 )۲( مقرب يراخبلا هجرخأ )489( .

 )۳( مقرب يذمرتلا هجرخأ )٥٤۲( « مقر هجام نبا حيحص) ينابلألا هححصو « (1755) مقرب هجام نباو ١555( .
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 رومأ عيمجل ةلماش ةعماج ةبطخب ديعلا ةالص يف بطخي نأ نسيو -5

 يف مهبغريو « نوجرخي ام مهل نيبيو « رطفلا ةاكز ىلع مهثحيو « نيدلا

 ةبطخلاو ةالصلا نم هغارف دعب ءاسنلا ىتأ دقف « كلي يبنلاب ءادتقاو كلذل

 . قبس امك ةالصلا دعب نوكتو . 'نُهركذو نهظعوف
 هم ةمدور +« 9٢

 ةديلااول متلو # : ىلاعت هلوقل ليلهتلاو ريبكتلاب ركذلا ةرثك نسيو ۷

 تويبلا يف لاجرلا هب رهجيو <« | :٠۸١ ةرقبلا ] 3 رڪ ده ام لعدن اوريكتلَو

 . ءاسنلا هب رسيو , قاوسألاو دجاسملاو

 ؛ رخآ قيرط نم عجريو « قيرط نم ديعلا ىلإ بهذيف « قيرطلا ةفلاخم-/
 . 7(قيرطلا فلاخ ديع موي ناك اذإ كيب ىبنلا ناك) : لمَ رباج ثيدحل

 ةريعش راهظإل : ليقو « اعيمج ناقيرطلا هل دهشيل : كلذ نم ةمكحلا ىف ليقو

 هللا َلَّبقت : هريغل لوقي نأب « ديعلا موي اضعب مهضعب سانلا ةئنهتب سأب الو
 ىبنلا باحصأ هلعفي ناكف « لامعألا حلاص كنمو انم

 . هاقلي نم هجو يف حرفلاو

hn 

 ةشاشبلا راهظإ عم « ي

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )٩۷۸( .

 )۲( مقرب يراخبلا هجرخأ )485( .



 : كلذ ليلدو اهمكحو . اهفيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 دابعلا ةجاح دنع ىلاعت هللا نم ىقسلا بلط وه ءاقستسالا : اهفيرعت - ١

 المنال هيكل الجت ت ا ا

 . هدحو هللا الإ ثيغلا لزني الو ىقسي

 نب هللاةبغ لرقل ةر هس اهنا ءافستملالا ةالص كح اهمکج

 , هءادر لوحو وعدي « ةلبقلا ىلإ هّجوتف يقستسي للي هللا لوسر جرخ) : ديز

 . 7 (ةءارقلاب امهيف رهج « نيتعكر ىلصو

 : اهببس : ةيناثلا ةلأسملا

 نل ىبنلا نأل ؛ رطملا سابحنا وهو « طحقلا اهببسو

 : اهتيفيكو اهتقو : ةثلاثلا ةلأسملا

 يلا لص) : نيابغ نبا لوقل ؛دنيعلا ةةلصق اينفصو ءاهسسالا ةا قو

 ةالصك « ىلصملا يف اهلعف بحتسيف . 7(نيديعلا يف ىلصي امك نيتعكر نك
 ‹ ةبطخلا لبق نوكتو « ديعلا ةالصك امهيف ةءارقلاب رهجيو « نيتعكر ىلصتو « ديعلا
 ةفص يأ ىلع ءاقستسالا زوجيو . اهيف أرقي امو تاريبكتلا ددع ىف كلذكو

 ىلع مامإلا يقستسيو « دجس اذإ هتالص ىف يقستسيو « ناسنإلا وعديف « تناك

 09 لا موي ربنملا ىلع ي
 6 يبنلا ىقستسا دقف « ةعمجلا ةالص ىف ربنملا

 : اهيلإ جورخلا : ةعبارلا ةلأسملا

 كرتو 3 ملاظملا نم جورخلاو « ةبوتلاب مهرمأو ؛ نشانلا ظعو اهل جورخلا مامإلا دارأ اد

 . (845) مقرب ملسمو ء )۱١١١( مقرب يراخبلا هاور )١(
 . (۱۳۴/۳) ليلغلا ءاورإ رظنا « نسح وهو ‹ )٥٥۸( مقرب يذمرتلاو « )٠١۲١( مقرب يئاسنلا هاور (۲)

 . (891/) مقرب ملسمو « (۹۳۳) مقرب يراخبلا هجرخأ (*)



 يصاعملا نألو « هناحبس هللا نم ريخلا عنم يف ببس هنأل ؛ نحاشتلاو ضعابتلا

 اقاوم ركل اَلَهَأ ناولو » : ىلاعت لاق . تاكربلا ببس ىوقتلاو طحقلا ببس

 4 نوي يڪي اکا مُهَتْدَحأدأوَدَك کوکو ٍضْرْلاَوكَمَسلَنِع نڪ رج ياء اَ
 ةتاكتيسا موي هنأل ؛ ةنيزلا سبلي الو ‹ بيطتي الو ءاهل فظنتيو . [ 5: فارعألا ]

 E اهريقتم Us و
 . ١7 (ًاعرضتم « ًاعشختم « ًاعضاوتم « ًاللذتم ءاقستسالل كيب ىبنلا جرخ)

 : اهيف ةبطخلا : ةسماخلا ةلأسملا

 نوكت « ةالصلا دعب ةدحاو ةبطخب ءاقستسالا ةالص ىف مامإلا بطخي نأ نسي

 . يصاعملا كرتو « هللا ىلإ عوجرلاو ؛ ةقدصلا ةرثكو « ةبوتلاب اهيف رمأي « ةلماشو ةعماج

 , هب رمأت يتلا تايآلا ةءارقو ءرافغتسالا نم ةبطخلا يف رثكي نأ يغبنيو

yy0 و  

OEسو ميرو  

 الل هِي ىبنلا نأل ؛ مهيديأ سانلا عفريو « هطبإ ضايب یری ناك ىتح « كلذ

EPO Eىلع ةالصلا نم رثكيو . مهيديأ  

 ةباجإلا بابسأ نم كلذ نأل ؛ هي ىبنلا

 ليلغلا ءاورإ : رظنا « نسح وهو « )١1155( مقرب هجام نباو« )٤٥۸( مقرب يذمرتلا هاور )١(

(T/7) . 

 . ليوطلا ءاقستسالا ثيدح نمض « (۸۹۷) مقرب ملسمو « )٠١١5( مقرب يراخبلا هجرخأ (۲)

 ةاكشملا جيرخت) .هدانسإ ينابلألا خيشلا ححصو ؛ )١9 ١) مقرب دواد وبأ هجرخأ )۳(

 . ٠١١۷( مقرب
 )٤( مقرب ةاكشملا جيرخت) . هدانسإ ينابلألا خيشلا نسحو « (۱۱۷۳) مقرب دواد وبأ هجرخأ ٠١١۸( .
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 : اهيف اهلعف ىغبني ىتلا ننسلا : ةسداسلا ةلأسملا

 ىف ةلبقلا لبقتسيو « كلذ ىف لكي ىبنلا نع روثأملا ءاعدلا نم رثكي نأ ١-

 ‹ نيميلا ىلع لامشلاو لامشلا ىلع نيميلا لعجيف « هءادر لوحيو « ءاعدلا رخآ

 ىلإ لوح هك راج ویا اهوحنو ةءابعلاك ءادرلا هباش ام كلذكو

 نم ةمكحلاا : ليقو . أ ار لوح مت ؛ وعدي ةلبقلا لبقتساو <« ٥ د نسانلا

 . هيلع يه امع لاخلا ليوحتب لؤافتلا ءادرلا ليوحت

 ءاسنلا ىتح « نيملسملا عيمج ءاقستسالا ةالص ىلإ جرخي نأ نسي -؟

6 

 هع يبنلا جرخ دقف « للذتو « عوشخو « عوضخب اهيلإ جورخلا نسي

 يد ا و يدلل

 ًابّيَص مهللا) : لوقيو هنم هبيصيل هلوأ ىف فقي نأ رطملا لوزن دنع نسي -4
 . (هتمحرو هللا لضفب انرطُم) : لوقيو . قفدتملا رمهنملا : بّيصلاو . (اعفان

 نا ) : لوقي نأ نسي «ررضلا نم فيحخو « رطملا رثك اذإو -ه

 تارو لا كتبانمو ةدز ألا نف ماكآلاو بارظلا ىلع مهللا « انيلع

 ةراجحلا نم عمتجا ام وهو <« لتلا يهو کا عمج : :ماكألاو . راغصلا لابحلا

 . دحاو ناكم ىف

 )١( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )۱١١١( ‹ مقرب ملسمو )8454( .

  (۲)ةقباسلا ةحفصلا يف مدقتو . م6 وع : لاقو يذمرتلا هأور 5

 )۳( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )٠١71( « هل ظفللاو (۸۹۷) مقرب ملسمو .

۰۸ 



 :لئ اسم كفو .فوسكلا ةالص يف :رشك عبارلا بابلا

 : هنم ةمكحلاو . فوسكلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 ريغ ببسب -رمقلاو سمشلا - نيرّيثلا دحأ ءوض ناجحنا وه : فوسكلا

 ًافيوخت كلذ - لجو زع - هللا ثدحيو . دحاو ىنعمب فوسخلاو فوسكلاو « داتعم
 نم ناتيأ رمقلاو نسما نإ) : ا لاق أمك « هناحبس هيلإ اوعجري ىتح هدابعل

 . ()(هدابع امهب هللا فّوَحُي امنإو « هتايحل الو دحأ تومل نافسكني ال هللا تايآ

 : اهليلدو فوسكلا ةالص مكح : ةيناثلا ةلأسملا

 نع يكُحو « هحيحص يف ةناوع وبأ هب حرص ام ىلع ةبجاو فوسكلا ةالصو
 لوقلا هللا همحر ميقلا نبا ىَّوقو « ةعمجلا ىرجم كلام اهارجأو « ةفينح يبأ

 1 : يبنلا نأل كلذو ؛ نيميثع نبا خيشلا هديأو « اهبوجوب

 . "دابعلل فيوخت اهنأ ربخأو « اهيلإ

lh 

 اعزف جرحخو « اهب رمآ ي

 : اهتقو : ةثلاثلا ةلأسملا

 كلذ نم ًائيش متيأر اذإ) : ج هلوقل هباهذ ىلإ فوسكلا ءادتبا نم اهتقو
 !/ 57 (يلجني ىتح اولصف

 : اهيف أرقي امو اهتيفيك : ةعبارلا ةلأسملا

 , ةحتافلا -ًاراهن وأ تناك ًاليل- ًارهج ىلوألا يف أرقي . ناتعكر : اهتيفيكو

 ارقي لب . دجسي الو « دمحيو « عمسيف « عفري مث « اليوط عكري مث « ةليوط ةروسو

 نيتدجس دجسي مث « عفري مث « عكري مث « ىلوألا نود ةليوط ةروسو ةحتافلا

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )٠١4( « مقرب ملسمو )411( .
. (YTA-TTV/ £) عتمملا حرشلاو < (١٠ص) ميقلا نبال ةالصلاو » )5١7/7( يرابلا حتف : رظنا )۲( 

  (۳)مقرب ملسم هأور )ه١ة( :



 دهشتي مث « لعفي ام لك يف اهنود نكل « ىلوألاك ةيناثلا ىلصي مث « نيتليوط
 ديدش موي يف وَ هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسك) : رباج لوقل . ملسيو
 مث ‹ لاطأف عكر مث « نورخي اولعج ىتح « مايقلا لاطأف « هباحصأب ىلصف ءرحلا

 , كلذ وحن عنصف « ماق مث « نيتدجس دجس مث « لاطأف عكر مث « لاطأف عفر

 OT عبرأو تاعكر عبرأ تناكف

 ةلفغلا نم مهرذحيو فوسكلا ةالص دعب سانلا مامإلا ظعي نأ نسيو

 ‹ لَو يبنلا لعفل ؛ رافغتسالاو ءاعدلا نم راثكإلاب مهرمأيو ايندلاب رارتغالاو

 ال هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ) : لاقو ةالصلا دعب سانلا بطخ دقف

 اولصو « اورّبكو هللا اوعداف كلذ متيأر اذإف « هتايحل الو دحأ تومل نافسكنب

 . (اوقدصتو
e ا 

 نم ملس نإ هتأ ىلع لدف . (مكب ام فشكي ىتح اوعداو اولصف) : ل

 اهمتأ ةالصلا يف وهو ءالجنالا مت اذإو . ءاعدلاب لغاشت ءالجنالا لبق ةالصلا

 . اهعطقي الو « ةفيفخ

 . (404) مقرب ملسم هاور (۱)

 . )٠١44( مقرب يراخبلا هجرخأ (۲)
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 :لئاسم هيفو زئانجلا ماكحأو ةزانجلا ةالص يف :رشع سماخلا بابلا

 حتفلاب : ليقو . دحاو ىنعمب - اهرسكو ميجلا حتفب - ةزانج عمج : زئانج ا

 . هيلع لمحي امل مسا رسكلابو « تيملل مسا

 كلذل دعتسيف « ايندلا هذه ىف هتياهنو توملا ركذتي نأ ناسناإلل ىغبنيو

 1 ملاظملا نم جورخلاو « يصاعملا نم ةبوتلاو ؛ ةرخالل دوزتلاو ) حلاصلا لمعلاب

 ال) هنيقلت نسي رضتحا اذإف « ةيصولاو ةبوتلا هريكذتو « ضيرملا ةدايع نستو

 . هنفدو هزيهجتب عارسإلاو ‹ هضيمغت نس تام اذإف « ةلبقلل ههيجوتو (هللا الإ هلإ

 هتيفيكو تيملا لسغ مكح : ىلوألا ةلأسملا

 مرعا يف هيچ هلوق يف امك « هب يي هرمآل ؛ بجاو تيملا لسغ : همكح ١-

 يضر بنيز هتنبا يف ج هلوقو . نشوب هولسغا) : هتقان هتصقو يذلا

 : اعامعإ ةرانك ىقرن هو"! انيس أ اح يملا اهنع هللا

 كفر اع لع ةقثوخ نم ىتزلا سقت راغ نا سما للا هک
 بالاك « برقألاف برقألا مث« يصولا اختلاف ا ماكحأب

 ملاع وه نم مهريغ مدق الإو « لسغلا ماكحأب ا اوناك اذإ نبالاو دجلاو

 نيجوزلا نم دحاو لكلو « ءاسنلا اهلسغت ةأرملاو « لاجرلا هلسغي لجرلاو . كلذب
 لاجرلا سن رسول ندخل ةأرملاو هتجوز لسغي لجرلاف رخآلا ليسغت
 ةأرما وأ ناك الجر ملسملل زوجي الو . ةعباسلا نس نود لافطألا ليسغت ءاسنلاو

 ابيرق ناك ولو « هيلع ةالصلا الو « هنيفكت الو هتزانج لمح الو « رفاكلا ليسغت
 . مألاو بألاك

 يف لسغي نأو « ًاحابم ًاروهط تيملا هب لسغي يذلا ءاملا نوكي نأ طرتشيو

 ودوار د دل دنس

  Eا م 00-0 00
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 هدرجي مث « هتروع رتسي مث « هلسغ ريرس ىلع هعضي نأ يه : لسغلا ةفصو

 تيملا سأر لساغلا عفري مث « اهوحن وأ ةرجح يف نويعلا نع هيراويو « هبايث نم

 يجنيو « نيجرخلا فظني مث « هرصعيو هنطب ىلع هدي ررمي مث « هسولج برق ىلإ

 مث « هدي ىلع ةقرخ فلب كلذو « ةساجن نم نيجرخلا ىلع ام لسغيف « تيملا
 ةضمضلملا يف الإ ‹ ةالصلا ءوضوك هئضويو « ىّمسيو « لسغلا يوني

 ءاب هتيحلو هسأر لسغي مث ع« فنألاو مفلا ىلع حسملا يفكيف ىفكيف « قاشنتسالاو

eيلا ياسا طع  E 

 ةلسغ بجاولاو « ليسغتلا لاح ةقرخ هدي ىلع فلي نأ بحتسيو . مسجلا ىقاب

 . ءاقنإلا لصح نإو تالسغ ثالث بحتسملاو « ءاقنإلا اهب لصح اذإ ةدحاو
 ام هنع ليزيو « تيملا فشني مث « ًاروفاك ةريخألا ةلسغلا يف لعجي نأ بحتسيو

 اذإو . اهئارو نم لدسيو « ةأرملا رعش رفضيو « روعشلاو رفاظألا نم هتلازإ عرشي
 مميي هنإف « هوحنو قرحب مسجلا عطقم ناك وأ « ءاملا دوجو مدعل تيملا لسغ رذعت

 . هليسغت دعب لستغي نأ اتيم لسغ نمل بحتسيو « بارتلاب

 : لسغلا ىلوتي نم : ةيناثلا ةلأسملا

 ءانمألا تاقثلا نم لسغلا ةنسب فرعأ وه نم تيملا لسغ ىلوتي نأ لضفألا

 اوناك و هلسغ اولوت نيالا نأل ؛ : هبراقأو هلهأ 3 ناك اذإ اميس الو ¢ لودعلا

 نأ ىصوأ يذلا هيصو : هلسغب سانلا ىلوأو عك از نيم يلعك هلهأ نم

 . هماحرأ ووذ مث , هتابصع نم برقألاف برقألا مث « هدج مث هوبأ مث « هلسغي

 كلذ نم ىنثتسيو « ءاسنلا ىثنألاو « لاجرلا ركذلا لسغ ىلوتي نأ بجيو

 : اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل «رخآلا لسغ امهنم دحاو لكل هنإف ناجوزلا

 . الك ىبنلا لسغ ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا تنك ول)

 : ًاضيأ رظناو « ( ۷ مقرب هجام نبا حيحص) ينابلألا هححصو « )/١551( مقرب هجام نبا هاور )١(

 . (549 مقر ءاورإلا)

 . )۷ ۲ مقرب ءاورإلا) ينابلألا هنّسحو 4 ١) £ ) مقرب هحام ٠ نباو ¢ )۳۲۱۰) مقرب دواد وبأ هاور )۲(

 ا ع

11۲ 



 , '(كتنفكو كتلسغل يلبق تم ول) : اهنع هللا يضر ةشئاعل كلي يبنلا لاقو
 ی تس زا

 ار

 . إي ناسارا ااو نسمع ت ءامسأ فو

 يف اونفدي نأ دحأ ىلتقب رمأ) هي و يانا ةكرعملا ديهش لسغي الو

 . هيلع ىلصي الو « نفكي ال كلذكو . !(مهيلع لصي ملو « اولسغي ملو « مهبايث
 . قباسلا ثيدحلا ىف امك « هبايثب نفدي لب

 اذإ :-تىقنأ وأ ناك ًاركذ « همامت لبق همأ نطب نم طقسي ذلولا وهو - طقملاو

 . اناسنإ نوكي رهشأ ةعبرأ دعب هنأل ؛ هيلع ىلصو « نفكو « لسغ رهشأ ةعبرأ غلب

 : هتيفيكو هنيفكت مكح : ةثلاثلا ةلأسملا

 يف هونفكو) : هتلحار هّنّصقَو يذلا مرحلا ىف كلي هلوقل بجاو هنيفكتو

 يفكي ال ريصق بوث الإ دجوي مل نإف «ندبلا عيمج رتس بجاولاو . '(نيبو
 بابخ لوقل ؛ رخذإلا نم ءيش هيلجر ىلع لعُجو « هسأر يطغ ندبلا عيمجل

 نأو « هسأر يطغن نأ يلي يبنلا انرمأف ) : لَم ريمع نب بعصم نيفكت ةصق يف

 : هلوقل ؛ ركذلا مرحلا سأر ىطغي الو. ()(رخذإلا نم هيلجر ىلع لعجن

 نم نوكي نأ بجيو « ًارتاس ةرشبلا فصي ال بوثب كلذ نوكيو (هسأر اورمخت
 لجرلا نيفكت ةنسلاو . هتثرو ىلع الو تيملا ىلع فاحجإ ال هنأل ؛ هلثم سوبلم

 مث « ايقلتسم اهيلع عضويو « اهضعب ىلع طسبت « نطق نم ضيب فئافل ثالث يف
 .رسيألا ىلع نميألا اهفرط مث « نميألا هقش ىلع رسيألا بناجلا نم ايلعلا فرط دري

 رثكأ دئازلا ناك ولف « دقعي مث هسأر دنع دئازلا لعجي مث « ةثلاثلا مث « ةيناثلا مث

 نفك) : ةشئاع لوقل ؛ نفكلل تبثأ كلذ نإف « دقعيو كلذك هيمدق دنع لعج

 : )١0/9( ليلغلا ءاورإ رظنا« ج وهو )€۱( مقرب هحام نبأ هاور 01(

 . 57/1: أطوملا يف كلام هجرخأ (۲)

 . )۱۳٤۳( مقرب يراخبلا هجرخأ (۳)

) 

) 

 ود 012

 . )١5١5( مقرب ملسمو ‹ )١157( مقرب يراخبلا : هيلع قفتم (5

 . (440) مقرب ملسمو « )١11/5( مقرب يراخبلا : هيلع قفتم (
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 اهيف سيل« ةينامي ددج ا ضيب باوثأ ثالث يف ةي هللا لوسر
 مكبايث دره اويسيلا) : 8 e )(اجاردإ اهيف جردأ ‹ ةمامع الو صيمق

 اون يه لو !(مكاتوم اهيف اونفكو « مكبايث ريخ نم اهنإف ‹ ضايبلا

 يف حابيو « دحاو بوث يف يبصلاو . نيتفافلو صيمقو رامخو رازإ نطق نم
 . نيتفافلو صيمق يف ةريغصلاو « ةثالث

 : كلذ ليلدو اهمكح . تيملا ىلع ةالصلا : ةعبارلا ةلأسملا

 . نيقابلا نع مثإلا طقس ضعبلا اهلعف اذإ « ةيافك ضرف تيملا ىلع ةالصلا

 ا! (مكبحاص ىلع اوُلَص) چ هيلعو تام نميف ا هلوق : اهليلدو

 اولصف ءاوموقف « تام دق مكل اخأ نإ) : يشاجنلا توم موي يلي هلوق

 : اهننسو اهناكرأو تيملا ىلع ةالصلا طورش : ةسماخلا ةلأسملا

 رتسو « ةلبقلا لابقتساو . فيلكتلاو « ةينلا : يتالاك اهطورشو : اهطورش ١-
 ىلصملا يدي نيب تيملا روضحو « تاولصلا نم اهنأل ؛ ةساجنلا بانتجاو « ةروعلا

 e A العن جدايل اننا ذإ
 بجو ةالص اهن أل ؛ اهضرف يف رداق نم مايقلا : يتآلاك اهناكرأو : اهناكرأ -؟

e Eيي ا يبنلا نآل) . عبرألا تاریک لاو  
 اار

 (0(نآرقلا مأب أرقي مل نمل ةالص ال) : ثيدح مومعل ةحتافلا ةءارقو . (ًاعب

 حتفب ىوريو « نطقلا نم الإ نوكي الو يقنلا ضيبألا بوثلا وهو « لحس عمج <« نيتلمهملا مضب )١(
 .(لحس- ۳1۳/۲ ةياهنلا) . نميلاب ةيرق (لوحس) ىلإ بوسنم « اشا نيسلا

 . )۱١۱۸/١( دمحأ دنع ريخألا ظفللاو (441) ) مقرب ملسمو ‹ )١1714( مقرب يراخبلا : هيلع قفتم (۲)

 . يذمرتلل ظفللاو )١477( مقرب هجام نباو « )٠٠١6( مقرب يذمرتلاو « (۳۸۷۸) مقرب دواد وبأ هاور (۳)

 . (۷۹۲ مقرب يذمرتلا حيحص) ينابلألا هححصو . حيحص نسح : يذمرتلا لاق

 . (1515) مقرب ملسم هاور (؛)
 )٥( مقرب ملسم هاور )9485(-55 .

 . )۳۹٤( مقرب ملسم هاور (5)



 تيملا ىلع متيلص اذإ) : كلج هلوقل ؛ تيملل ءاعدلاو « لي يبنلا ىلع ةالصلاو

 تيقرتلاو تالا اهليلحتو) ثيدح مومعل مالسلاو « ١7 (ءاعدلا هل اوصلخأف

 . رخآلا ىلع انكر مّدقُي الف ناكرألا نيب

 لبق ةذاعتسالاو « ةريبكت لك عم نيديلا عفر : اهننس نمو :اهننس -*

 . ةءارقلاب رارسإلاو « نيملسمللو هسفنل وعدي نأو « ةءارقلا

 : اهتيفيكو اهلضفو تيملا ىلع ةالصلا تقو : ةسداسلا ةلأسملا

 نإ « هزيهجتو « هنيفكتو « هليسغت دعب أدبي تيملا ىلع ةالصلا تقو : اهتقو ١-

 . ًابئاغ ناك نإ هتافو ربخ غولب وأ « ًارضاح ناك

 ؛ طاريق هلف اهيلع ىّلَصُي ىتح ةزانجلا دهش نم) : هلي لاق : اهلضف -
 نيلبجلا لثم) : لاق ؟ناطاريقلا امو : ليق (ناطاريق ل نفد کج ۰ نمو

 ("!(نيميظعلا
 كلذ توبثل « ةأرملا طسوو « لجرلا e موقي : اهتيفيك ٣

 دعب ذوعتيو « يااا بیش e ا 6 عف نم

 رولا ءاعدلاب , ترللوعدیو ر وسلا مما لک . يل یل

 200010108 بل و نكن رک نرخ

 ‹ هنع فعاو « 0 همحرأو ؛ هل رفغا مهللا) ٠ ()(نامبإلا ىلع هفوتف انم هتيفوت

 بونذلا نم هقتو 4 دربلاو جلثلاو ءاملاب هلسغاو 4 هلخدم معو ¢ هلزن مركأو

 . (۱۷۹/۳) ليلغلا ءاورإ : رظنا . نسح وهو « (۳۱۹۹) مقرب دواد وبأ هاور (۱)

 . (440) مقرب ملسمو « )٠۳۲١( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم (۲)
 : يذمرتلا لاق . )١545( مقرب هجام نباو « )©٠١5( مقرب يذمرتلاو « )۳۱۹٤( مقرب دواد وبأ هجرخأ (۳)

 . (875 مقرب يذمرتلا حيحص حيحص) ينابلألا هححصو . نسح ثيدح

 لاق . )908/١"( كردتسملا يف مكاحلاو . )٠١74( مقرب يذمرتلاو « )۳۲١١( مقرب دواد وبا هاور )٤(

 : يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص) : مكاحلا لاقو . «حيحص نسحا)ا : يذمرتلا
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 الها( ةراذ: نف ای اراذ هلدبأو « سندلا نم ضيبألا بوثلا ىقني امك اياطخلاو

 وأ «ربقلا باذع نم هذعأو « ةنجلا ا نما يح ادواو ةاهأ نيف اريخخ

  هيدلاول ًافلس هلعجا مهللا) ا

 نأك نسحف رسيت امب اعد نإو . ب تارك راع" '(ارجأو «اطرفو

 وا ةييلعت ل !(هدعب انتفت الو « هرجأ انمرحت ال مهللا) ):ل

 عم لخد ةالصلا ضعب هتاف نمو . هب سأب الف نيتميلست ملس نإو « هنيمي
 نأ هلف نفدلا لبق ةالصلا هتتاف نمو « هتفص ىلع هتاف ام ىضق ملس اذإو « مامإلا

 . !؛/دجسملا ٌمَقَت تناك يتلا ةأرملا ةصق يف كلذ ويب هلعفل ؛ ربقلا ىلع ىلصي

 ىلع ىلصيو . رثكأ وأ رهشب ولو هتافوب ملعلا دنع دلبلا نع بئاغلا ىلع ىلصيو
 . هيلع ىلصي الف كلذ نم لقأ ناك نإو « رثكأف رهشأ ةعبرأ هل مت اذإ طقسلا

 : اهب ريسلاو ةزانجلا لمح : ةعباسلا ةلأسملا

 : لع اد ىلإ اهعييشتو ةزانجلا عابتا نسي

 امو : ليق . ناطاريق هلف نفدت ىتح  اهدهش نمو طریق لف هيلع ىلصي
 (0)(نيميظعلا نيلبحجلا لثم : لاق ؟ناطاريقلا

 هتزانج لمحل جرخي نأ نيملسملا نم دحأ ةافوب ملع اذإ ملسملل يغبنيو

 « مالسلا در : سمخ ملسملا ىلع ملسملا قح) : هدي هلوقل ؛ هنفدو هيلع ةالصلاو

 يف دحأ جرخي مل اذإ كلذ دكأتيو . 7(... زئانجلا عابتاو « ضيرملا ةدايعو

 ةربقملا تناك اذإ اميسالو « ةباد ىلع وأ ةرايس ىف اهلمحب سأب الو . هتزانج

 . 5084 مقرب )٥۲۹/۳( هفنصم ىف قزارلا دبع هجرخأ(؟)

 نبأو « Yo مقرب (fA^A/Y) هفنصم ىف قازرلا دبعو « ۷ مقرب )۸/۱( ًاطوملا يف كلام هجرخأ 69

 : «ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ» : هققحم لاقو ىلا مقرب )۳4۲/۷( ناسحإللا اه نابح

 )٤( مقرب ملسمو « (458) مقرب يراخبلا هجرخأ )405( .

 . ةقباسلا ةحفصلا 5 هجيرخت مق (ه)

 . )۱۲٤١( مقرب يراخبلا هجرخأ (5)



 . لمحلا يف ةكراشملا اهل عباتملا ىلعو « ةديعب

 ىتوملا نفدي ناك هيَ يبنلا نأل ؛ ىتوملاب ةصاخ ةربقم يف تيملا نفد عرشيو

 هنأ فلسلا نم دحأ نع لقني ملو « كلذب رابخألا ترتاوت امك « عيقبلا ةربقم يف

 . ةربقملا ريغ يف نفد
 ا اس ا حرس

 هلعفي امو . (١)(هربق ىلإ هب اوعرسأو  هوسبحت الف مكدحأ تام اذإ) : كلي هلوقل

 عوبسألا نم موي رايتخا وأ رخآ ىلإ ناكم نم اهلقنو اهريخأت نم رانا صضعب
 ءانثأ اهب يملا يف عارسإلا نسي امك. 0

 ناو قبلا ay ةزانجلاب اوعرسأ) : قلي هلوقل اهلمح

 لب « ًاديدش ًاعارسإ نوكي ال نكل « '" اب a A وسلا
 . ءاملعلا ضعب هراتخا امك ببخلا نود

 الو ةءارقب ال« توصلا عفر مدعو «راقولاو ةنيكسلا ةزانجلل نيلماحلا ىلعو

 . ةنسلا فلاخ دقف هلعف نمو« كلذ يف ءىش قلي ىبنلا نع تبثي مل هنأل ؛ اهريغب
 غانا نبع انيبت) يطع ا را نا فورا ءاسنلل زوج الو

 سولجلا عيشملل ه 556 صاخ اهعييشتو ةزانجلا لمحف « "7 (زئانجلا

 ٠ عضوت ىتح سولجلا نع يب هيهنل ء ضرألا ىلع ةزانجلا عضوت ىتح
4 

 : هيف نسي امو ربقلا ةفصو تيملا نفد : ةنماثلا ةلأسملا

 ربقلا عاق يف رفحي نأ : وهو « هيف هل َدَحْلُي نأو « عسوي نأو « ربقلا قمعي نأ نسيو

 رفحي نأ : وهو « قشلاب سأب الف دحللا رذعت نإف « ةلبقلا ةهج ىلإ هبناج ىف ةرفح
 (67(انريغل قشلاو ءانل دحللا) : غالي هلوقل « لضفأ دحللا نكل « ربقلا طسو ىف تيملل

 )١( يناربطلا هجرخأ ) )۳٤۰/۱۲(۲۱۹/۳حتفلا) رجح نبا هنسحو 17511 ح .

 . يراخبلل ظفللاو (144) مقرب ملسمو ‹ )٠١١١( مقرب يراخبلا هجرخأ : هيلع قفتم (۲)
 . ملسمل ظفللاو « (4۳۸) مقرب ملسمو « (۱۲۷۸) مقرب يراخبلا هاور (۳)

 )٤( مقرب يراخبلا هجرخأ )17١١( « مقرب ملسمو )409( .
 . A19) مقرب يذمرتلا حیحص) ينابلألا هححصو « هنسحو )٠١65( مقرب يذمرتلا هجرخأ (ه)
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 نيللاب دحللا ةحتف دستو « ةلبقلا لبقتسم نميألا هقش ىلع هدحل يف تيملا عضويو

 ىلع يأ - ًامنسم ربش ردق ضرألا نع ربقلا عفريو « بارتلا هيلع لاهي مث « نيطلاو
 ربق هنأ ملعيل « هيبحاصو هلي يبنلا ربق ةفص يف كلذ توبثل -مانسلا ةئيه

 ‹ هتفرعمو هدودح نايبل هفارطأ ىلع اهريغ وأ راجحأ عضوب سأب الو « ناهي الف

 الإ . اهيلع ةباتكلا سولجلاو اهصيصجتو روبقلا ىلع ءانبلا مرحيو
 ا")صّصَحُي نأ يلج يبنلا ىهن) : لاق فاي رباج ثيدحلا ؛ مالعإلل ةجاحلا ردقب
 . (اهيلع بتكي نأو) : ا ؟)(هيلع ىنبي نأو « هيلع دعقي نأو « ربقلا

 ايدل هن دي اهنا دعو ا 0 یو و اهل

 . هب نوقلعتيو

 ةعاضإو « رافكلاب هبشتلا نم هيف ال ؛ اهتءاضإ يأ روبقلا جارسإ ًاضيأ مرحيو
 hl هللا نعل) :

 هلوقل ٤ اهيلإ وأ اهدنع ةالصلاو < اهيلع دحاسملا ءانبو ؛ لالا

 : ا مهئايبنأ روبق اودحختا ٤ ىراصنلاو دوهيلا

 ؛ كلذ ريغو اهيلع سولجلا وأ لاعنلاب اهئطو وأ اهيلع يشم اب اهتناهإ مرحتو

 ىلع مكدحأ سلجي نأل) : و هللا لوسر لاق : لاق هييم هريره يبأ ثيدحل

 ا (ربق ىلع سلجي نأ نم ريخ « هدلج ىلإ صلختف هبايث قرحتف ة هرمج

 (روبقلا ىلع ءطولا نع هيلي هيهنلو

 تيبثتلا هل اولأساو مكيخأل اورفغتسا) : لاقو « هيلع فقو تيملا نفد نم غرف

 ةا هاف قلا دع نا فلا نعي وأ افلا ةرارق اار: اب نآلا هنإف

 (:ه4:/8) e e رظنا )١(

 E N طب يأ (؟

 e : لاقو ء )١1١51( مقرب يذمرتلاو «( ۰ ) مقرب ملسم هاور (؟

) 
) 
 . )٥۹( مقرب ملسمو ؛ )1 ) مقرب يراخبلا هج رخأ )4)

 . (4۷۱) مقرب ملسم هاور (©)

) 
) 

 نسح : : لاقو )1۰ 514) مقرب 0 هجرخأ ٦(

 هنسحو « يبهذلا هقفاوو « ( )١/ ١ كردتسملا يف مكاحلا هححصو « (۳۲۲۱) مقرب دواد وبأ هاور (۷

 . (5-555؟*8/؟ ةيواحطلا ىلع قيلعتلا : رظنا) رجح نبا ظفاحلاو يوونلا
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 نم) : غلي لاق دقو« ماركلا هتباحص الو هي 6 يبنلا هلعفي مل هنأل ؛ ةركنم

 . 0! (ر وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع

 : اهتيفيكو ‹ اهمكح < ةيزعتلا : ةعساتلا ةلأسملا

 ةيعدألا هل ركذتف « هتبيصم لمحت ىلع هتيوقتو باصملا ةيلست يه : ةيزعتلاو
 . باستحالاو ربصلا ةليضف يف ةدراولا راكذألاو

 اضرلا ىلع مهلمحيو « مهباصم نم مهنع ففخي اب تيم ا لهأ ةيزعت عرشتو

 نم هلرسيت امبف الإو ‹ هرضحتسيو « هملعي ناك نإ قي هنع تبث اب ءربصلاو
 ديز نب ةماسأ نعف . عرشلا فلاخي الو« ضرغلا ققحي يذلا نسحلا مالكلا

 اهل ايبص نأ هربختو هوعدت هتانب ىدحإ هيلإ تلسرأف هلي يبنلا دنع انك : لاق

 ذخأ ام هلل نأ : اهربخأف اهيلإ عجرا) : لِي هللا لوسر لاقف « توما يف اهل ًانبا وأ

 ا"! (بستحتلو « ربصتلف اهُرُمف « ىمسم لجأب هدنع ءيش لکو « ىطعأ ام هلو
 ضعب بنجت ءازعلا دنع يغبنيو . ةيزعتلا يف ةدراولا ظافلألا نسحأ نم اذهو

 اهنم ‹ عرشلا يف لصأ اهل سيلو « سانلا نيب ترشتنا يتلا رومألا

 . ءارقلاو ةءاضإلاو يساركلا بلجب صاخ ناكم ىف ةيزعتلل عامتجالا ١-

 نيدراولا ةفايضل تيملا لهأ لبق نم ءازعلا مايأ لالخ ماعطلا لمع -؟

 تيملا لهأ ىلإ عامتجالا ٌدعن انك) : لاق لمَ يلجبلا ريرج ثيدحل . ءازعلل

 ايلا نب هنفد دعب ماعطلا ةعينصو

 هرم نهر كا تلا لغا ىلإ فت اا نفعت عا راركود#

 نم دصقلا ناك اذإ نكلو « ةدحاو ةرم ةيزعتلا نوكت نأ لصألاو « مهيزعيو
 ناك نإ امأو . سأب الف « هردقو هللا ءاضقب اضرلاو « ربصلاب رمألاو ريكذتلا اهراركت

 . ملسمل ظفللاو 18-(11714) مقرب ملسمو « (۲۹۹۷) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم (۱)
 . (4۲۳) مقرب ملسمو « (584) مقرب يراخبلا هاور (۲)

 . (۱۳۱۸ مقرب هجام نبا حيحص) ينابلألا هححصو « )١517( مقرب هجام نبا هاور (*)
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 و يبنلا نع كلذ توبث مدعل ؛ يغبني الف دصقلا اذه ريغل اهراركت

 . هباحصأو

 : هلك هلوقل ؛ ًاماعط تيملا لهأل هناريجو تيما ءابرقأ لمعي نأ ةنسلاو

 . )(- مهلغشي ام مهاتأ وأ - مهلغشي رمأ مهاتأ دقف ًاماعط رفعج لآل اوعنصا)
 يذلا وهو « بلاغلا ىف لصحيو هب سأب الف تيملا ىلع نزحلاو ءاكبلا امأو

 « تام نيح ميهاربإ هبا ىلع لِي يبنلا ىكب دقف « فلكت نود ةعيبطلا هيلق
 . 7(... انبر يضري ام الإ لوقن الو « نزحي بلقلاو « عمدت نيعلا نإ) : لاقو
 « بدنلا مرحيو . يكشتلاو عزجلاو طخستلا هجو ىلع كلذ نوكي ال نكل

 مطل نم انم سيل) : يب هلوقل ؛ بويجلا قشو « دودخلا برضو « ةحاينلاو
 هاروبث اي « هاليو اي : هلوقك « ("7(ةيلهاجلا ىوعدب اعدو « بويجلا قشو « دودخلا
 « ةمايقلا موي ماقت اهتوم لبق بتت مل اذإ ةحئانلا) : كي هلوقلو « كلذ هبشأ امو

 . 0(بّرَج نم عردو « نارطق نم لابرس اهيلعو

 ينابلألا هنّسحو « )171١( مقرب هجام نباو ء )*٠٠١( مقرب يذمرتلاو ء(؟١ )١5 مقرب دواد وبأ هاور (۱)

 .( 315 مقرب هجام نبا حيحص)

 . )*١1١( مقرب يراخبلا هجرخأ (۲)

 . )*٠١( مقرب ملسمو « )۱۲۹٤( مقرب يراخبلا هجرخأ (۳)
 )٤( ةكح اهعم نوكيو « دلجلا ولعت روثب وهو « فورعم ضرم : برجلاو . (985) مقرب ملسم هجرخأ .
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 ةاكزلا باتك : اثلاث

 : باوبأ ةتس ىلع لمتشيو

 : لتاسم ةبقو . ةاكزلا تامدقم يف :لوألا بابلا

 : ةاكزلا فيرعت ىف : ىلوألا ةلأسملا

 . امن اذإ عرزلا اكز : لاقي . ةدايزلاو ءامنلا : ةغللا ىف ةاكزلا

 انيعبم اباصن ا اللا لاجل ىف خب ىح نيه اع اعرق

 ‹ هسفنل ةيكزتو « دبعلل ةرهط ىهو . ةصوصخم ةفثئاطل < ةصوصخم طورشب

E EEدصَرهلوم  EEEببس يهو « [۱۰۲: ةبوتلا ] 4 اهمه رور  

 . ملسملا عمتجما دارفأ نيب لفاكتلاو « ةبحم او « ةفلألا ةعاشإ بابسأ نم

 : كلذ ليلدو ةاكزلا مكح : ةيناثلا ةلأسملا

 مه يهو« ةسمخلا هناكرأ نم نكرو ؛ مالسإلا ضئارف نم ةضيرف ةاكزلا

 « [ :٤۲ ةرقبلا ] 4 وكب أوت ناش مفر ىلاعت هلوقل ؛ ةالصلا دعب هناكرأ

 . [ :٠١ ةبوتلا ] 4 اه مهره ہیک ص هليوم نمد » : ىلاعت هلوقو

 ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : سمخ ىلع مالسإلا ىنب) : كي هلوقلو

 3 0( (ناضمر موصو < ةيحلا جحو « ةاكزلا ءاتياو « ةالصلا ماقإ « هللا لوسر

 ةداهش ىلإ مهعدا) : نميلا ىلإ هثعب امل نىم لبج نب ذاعمل هتيصو ىف يي هلوقو
 ضرتفا هللا نأ مهملعأف كلذل اوعاطأ مه نإف « هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال نأ

 هللا نأ مهملعأف كلذل اوعاطأ مه نإف« ةليلو موي لك ىف تاولص سمخ مهيلع

 . (مهئارقف ىلع درتو « مهئاينغأ نم ذخؤت « مهلاومأ يف ةقدص مهيلع ضرتفا

 . امهنع هللا ىضر رمع نبا ثيدح نم« ( 150 ) مقرب ملسمو «(8 ) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )١(

e )هللا يضر سابع نبا ثيدح نم « (19) مقرب ملسمو « ( (١١ةه) مقرب يراخبلا هاور :  
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 ىلع ةباحصلا قفتاو « اهبوجو ىلع راصمألا عيمج يف نوملسملا عمجأ دقو
 . اهيعنام لاتق

 . عامجإلاو ةنسلاو « ناتكلاب ةاكزلا ةيضرف كلذب تبثف

 : اهركنأ نم مكح : ةثلاثلا ةلأسملا
 ةثادحل امإ : كلذ هلثم لهجي نع ناكو « اهب ًالهج ةاكزلا بوجو ركنأ نم

 ملو 3 اهبوجو فرع ءراصمألا نع هديعب ةيدابب ا هنوكل وأ« مالسإلاب هذهع

 . روذعم هنأل « هرفكب مكحي

 يرجت درم وهف . ملعلا لهأ نيبو مالسإلا دالبب ائشان املسم اهركنم ناك نإو

 ةاكزلا بوجو ةلدأ نأل ؛ لتف الإو بات ناف 3 ًانالث بناتتسيو 3 ةدرلا ماكحأ هيلع

 ‹ هلاح اذه نم ىلع ىفخت داكت الف « ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا يف ةرهاظ

 . امهب هرفكو « ةنسلاو ناتكلا هبيذكتل الإ نوكي ال اهدحج اداف

 : ًالخب اهعنام مكح : ةعبارلا ةلأسملا

 هعانتماب مثآ وهف « اهبوجوب هداقتعا عم اهب ًالخب ةاكزلا ءادأ عنم نم

 ملف « نيدلا عورف نم عرف ةاكزلا نأل ؛ مالسإلا نع كلذ هجرخي الو

 يسرب ا باموعج قلك هلوقل ؛ هكرت درجمب هكرات رفكي
 سەل نانك ا فانك ناك ولو ()(رانلا ىلإ امإو ةنجلا ىلإ امإ
 اهنود اتاق نف «ريزعتلا عم اه ةاكزلا هنم ذخ وت اذهو . ةنحلا

 : ىلاعت هلوقل ؛ ةاكزلا يدؤيو  ىلاعت 0 ىتح لتوق
 . [ه: ةر ]€ هك يبسأو ف وكر اونو وسلا اوماقاوو بات نإ ل
 نأو « هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ) : 0 هوقو

 ندم ا وهيصع كلذ اف ااف ةا ل انو الا ميكو هللا لوسر دمحم

 نأ : هيفو « ةاكزلا عنام مثإ يف ليوطلا ثيدحلا نم ءزج وهو (۹۸۷) مقرب هحيحص يف ملسم هجرخأ )١(

 . رانلا وأ ةنحلا ىلإ هليبس ىري مث « منهج ران يف اهب بذعي ةضفلاو بهذلا ةاكز عنام
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 (7١(هللا ىلع مهباسحو مالسإلا قحب الإ مهلاومأو مهءامد

 هللا لوسر ىلإ اهنودؤي اوناك ًاقاَنَع ينوعنم ول) : قيدصلا ركب يبأ لوقلو
 هني مكتمل اما رمل لوب نه قنألا»# ناسلاو بك" (اهيلع مهتلتاقل

 مهنم اعامجإ كلذ ناكف « ةباحصلا رئاسو ةثالثلا ءافلخلا هيأر ىف هعم ناكو

 . صوصنلا هذه تحت لخدي ًالخب اهعنامو « ةاكزلا حا لاتق ىلع

 : ةاكزلا اهيف بجت يتلا لاومألا يف : ةسماخلا ةلأسملا

 : يهو لاومألا نم سانجأ ةسمخ يف ةاكزلا بهجت

 نم ام) : لي هلوقل ؛ منغلاو «رقبلاو « لبإلا يهو : ماعنألا ةميهب ١-

 ام مظعأ ةمايقلا موي تءاج الإ , اهتاكز يدؤي ال منغ الو رقب الو لبإ بحاص
 تداع اهارخأ تذفن املك « اهفالظأب هؤطتو . اهنورقب هحطنت « هنمسأو تناك

 ۴( سالا نيب ىضقي ىتح اهالوأ هيلع

 ا موقي ام كلذكو « ةضفلاو بهذلا امهو : نادقنلا ١-
 بهدا توُرْيكحَيَنيِذلاَو 8: ىلاعت هلوقل ؛ مويلا ةلوادتم ةيقرولا تالمعلا
 . [ 74 : ةبوتلا ] * 5 ادعي مُهَرَبَف هَل اليس اَهتوفِفَسالَو سلاو
 ا ا 0 كفن ا ا نم ام) : لي هلوقو

 هبنج اهب ىوكيف ؛ منهج ران ىف اهيلع يمحأف ءران نم حئافص هل تَحَفْص ةمايقلا

 (ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناک موي یف « هل تدر تدرب املك « هرهظو هنيبجو

 هلوقل ؛ حبرلا لجأل ءارشلاو عيبلل لعأ ام لك يهو : ةراجتلا ضورع -؟
 ركذ دقف [ 770: ةرقبلا ] © ٌريَبَسك|اَم ٍتبيط نما وفض انماء لآ ھات # : ىلاعت

 . ةراجتلا ضورع ةاكز ةيآلا هذهب دارملا نأ ملعلا لهأ ةماع

 . (؟١) مقرب ملسمو « )۲۹٤٩( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم(١)
 (؟١) مقرب ملسمو « )١150١( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم (۲)
 . ةريره يبأ ثيدح نم (۹۸۷) مقرب ملسم هجرخأ (۳)
 . ةريره يبأ ثيدح نم (4/1) مقرب ملسم هجرخأ(٤)
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 تل ا ل رامثلاو بوبحلا -4

 رُڪ امم » : ىلاعت هلوقل ؛ بيبزلاو رمتلا يه : رامثلاو . امهريغو
 -[ 1411 ا 0 و : ىلاعت هلوقو . [ 757: ةرقبلا ] # ضرالا

 يقس اهيفو رجلا ١" )برع ناك وأ نويعلاو ا : كلي هلوقو

 شعلا فصن ")حتا
 ااا زاكٌّرلاو نداعملا -ه

 . كلذ ريغو « ساحنلاو « ةضفلاو « بهذلاك ؛ ةميق هل ام عضاو عضو ريغ نم

 ةاكزلا بوجو ليلدو « ةيلهاجلا نئافد نم ضرألا يف دجوي ام وه : زاكّرلاو
 ا قتلت نم ع ا ىلا هکر مومع زاكرلاو نداعملا يف
 تان ی ةريبعت يف ٍيبطرقل مامإلا لاق. ل 4 ضال نوكأ

 (؟/(سمخلا زاكرلا يفو) : لي هلوقلو «زاكرلاو نداعملاو
 . نداعملا يف ةاكزلا بوجو و ىلع ةمألا تعمجأو

 : (اهبوجو طورش) بجت نم ىلعو « ةاكزلا باجيإ نم ةمكحلا ىف : ةسداسلا ةلأسملا

 : ةاكزلا باجيإ ىف ةمكحلا-أ

 : اهنم « ةرثك ىصحت ال « ةليبن فادهأو « ةيماس مكحل ةاكزلا تعرش

 هتياقوو 3 هئابوو هرس باهدو « هيف ةكربلا لالحإو ‹« هتيمنتو لال ريهطت 1

 ىلع هبيرذتو « اياطخلاو بونذلا نساجرأو ¢ لخبلاو حشلا نم يكزملا ريهطت تك[

TT00000002005  

 + داهنألا نم اف نوكي ىدلاك ورحب يرق هم ابيرق دالا تركي وأ“ هل قشت

 . ةحضان : ىثنألاو « حضان : ىمستو « عرزلا يقسل ءاملا اهيلع لمحي يتلا لبإلاب ينعي : حضنلاب (۲)

 (e SN) AY يراخبلا 0

 هلي هريره



 . نيمورحاو نيسئابلاو نيزوعملا ةجاح دسو ريقفلا ةاساوم -۴

 ينغلا يطعي امنيحف « عمتجما دارفأ نيب ةبحملاو نواعتلاو لفاكتلا قيقحت ٤“

 ا وانو نأ ا نعي هلام ناكر را

 . نمألا معيو داقحألا لوزت كلذبو « ىنغلا ةمعن نم هيف وه ام
 :لاملا ةمعن نم ملسملا ىلع غبسأ ام ىلع ىلاعت هلل اركش اهئادأ يف نإ -ه

 . هرمأ ذيفنت ىف ىلاعتو هناحبس هلل ةعاطو

 بوبحم الإ جرخي ال بوبحما لاملا نأل ؛ ىكزملا نا قادم قلع لان اهنأ ٦-

 . هاضرو « هللا ةبحل اهبحاص بلط قدصل ؛ ةقدص تيمس اذهلو « ةبحم رثكأ

 . اهريغو « اياطخلا ريفكتو « تاريخلا لوزنو « برلا اضرل ببس اهنأ -۷

 : (اهبوجو طورش) ةاكزلا بجت نم ىلع -ب

 : ةيتآلا طورشلا هيف ترفاوت نم ىلع ةاكزلا بجت
 ملسملا اهب برقتي ةيلام ةدابع اهنأل ؛ رفاكلا ىلع ةاكزلا بجت الف : مالسإلا ١-

 هلوقل؛ e يف 5 ىتح ةدابعلا هنم ال رفاكلاو « هللا ىلإ

 # ءهلوسربَو هلل یاو کرا لإ | رهف ريو رهعتمامو # : ىلاعت

 ب يا قوام علا ذ ةدئاف الف مهنم لبقت ال تناك اذإف [ 04: ةبوتلا ]

 (7١(نيملسملا ىلع كي هللا لوسر اهضرف يتلا ةقدصلا ةضيرف هذه) : ممم قيدصلا
 . حيحصلا ىلع ةعيرشلا عورفب بطاخم هنأل « اهيلع بساحم كلذ عم هنكل

 ء ائيش كلمي ال دبعلا نأل ؛ بتاكملاو دبعلا ىلع ةاكزلا بجت الف : ةيرحلا -؟

 GE اال

 تاالغا دم اهات كج تالا كلم

 ةاكزلا نأل ؛ نكسملاو « سبلملاو « معطملاك « اهنع ءرملل ىنغ ال يتلا ةيرورضلا

 ههجو امل كلام نب سنأل كس ركب وبأ هبتك يذلا باتكلا ىف كلذو < ):١:6( مقرب ىراخبلا هجرخأ )١(

 . نيرحبلا ىلإ
 . هيف ةاكز الف نكمتلا مدعو فلتلل ةضرع ناك نإف « فلتلل ةضرعب سيل هنأ يأ : ًارقتسم هنوك ىنعمو (۲)

 ه ” ١



 ىنغلا هب لصحي يذلا باصنلا كلم ربتعي نأ بجوف « ءارقفلل ةاساوم بجت

 نود اميف سيلو « ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل) : لَو هلوقل «ربتعملا

 . قد قا ا س نود امف سنلو فدع هود سم

 انثا هكلام ةزوح يف باصنلا ىلع رمي نأب كلذو : لالا ىلع لوحلا نالوح ٤-

 . "!(لوحلا هيلع لوحي ىتح لام يف ةاكز ال) : كلي هلوقل ؛ ًايرمق ًارهش رشع

 رامثلاو عورزلا امأ « ةراجتلا ضورعو نيدقنلاو ماعنألا ةميهبب صاخ طرشلا اذهو

 € ءوِداَصَحَمَوَهَقَحْأوناَعَو ¥ : ىلاعت هلوقل ؛ لوحلا اهل طرتشي الف زاكرلاو نداعملاو

 بوجو ىف ربتعي الف« ضرألا نم دافتسم لام زاكرلاو نداعملا نألو « [141: ماعنألا ]

 . رامثلاو عورزلاك « لوح هتاكز

 : اهماسقأ يف : ةعباسلا ةلأسملا

 : نامسق ةاكزلا

 ١ - لاملاب قلعتت ىتلا ىهو : لاومألا ةاكز .

 . رطفلا ةاكز يهو « ندبلاب قلعتت يتلا یهو : نادبألا ةاكز -'؟

 : نيّدلا ةاكز : ةنماثلا ةلأسملا

 يف دحاو ماعل هضبق اذإ هيكزي نيدلا بحاص نإف رسعم ىلع ناك اذإ نيدلا

 مكح ىف هنأل ؛ ماع لكل هيكزي هنإف رداق ءىلم ىلع ناك نإو « هضبق ةنس

 . هدنع دوجوملا

 )١( مقرب ملسمو « (1551) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم ) » )۹۷٩لل يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم .
(VAY) مقرب (؟51/9) ليلغلا ءاورإ : رظنا ينابلألا هححص و <« هريغو هحام ا هاور (۲) 

۲٦ 



 :لئاسم هيفو .ةضفلاو بهدلا ةاكز يف :ىنانلا بابلا

 : كلذ ةلدأو « امهيف ةاكزلا مكح : ىلوألا ةلأسملا

 E ار نيرا » : ىلاعت هلوقل ةضفلاو بهذلا يف ةاكزلا بجت

 دعوتي الو [؟4 بوعلا]# ويلا ب ادعي مُهَرضبَف هنا اليس فاهتوقف شالو َةََضِفْلَأَو

 ارو یا لا هذين
 e يدور د هو E ام) : كي هلوقلو

 : منهج ران یف اهيلع ىمْحأف ءران نم حئافص هل تحف ةمايقلا موي ناك

 هرادقم ناك موي يف هيلع تديعأ تدرب املك « هرهظو هنيبجو هبنج اهب ىوكيف
 . 17 (دابعلا نيب هللا يضقي ىتح « ةنس فلأ نيسمخ

 بهذلا نأ ىلعو < مهارد ةسمخ مهرد يتئام يف نأ ىلع ملعلا لهآ عامجإلو

 . هيف ةاكزلا بجت « مهرد اتئام هتميقو « ًالاقثم نيرشع ناك اذإ

 : اهرادقم : ةيناثلا ةلأسملا

 نيرشع لك يف يأ ءرشعلا عبر ةضفلاو بهذلا يف ةبجاولا ةاكزلا رادقم
 يتئام لك يفو « رثك وأ لق هباسحبف داز ا اون نصت يها ني اراد
 باتك يف ؛ ظلي هلوقل ؛ هباسحبف داز ل ا ل

 نيس ورب يو جا "/(رشعلا عبر مهرد یتئام لك ' ؟!ةقّرلا يفو) : ةقدصلا

 كل ناك اذإف . ارانيد نورشع كل نوكي ىتح -بهذلا يف ينعي - ءيش كيلع

 فا و نس اهي قيل ديم ادور ا
 يلا ) هنأ نم للك ىبنلا

 ol es e e e ل (0
 ل يراخبلا هجرخأ (۳)

 . يوونلا مامإلا لاق امك حيحص وأ نسح دانسإب يلع نع هريغو (١ها/*) مقرب دواد وبأ هاور 3 :

 . (۲۸۹/۳) ليلغلا ءاورإ رظنا . حيحص وهو « (۱۹۹) مقرب ينطقرادلاو « (1741) مقرب هجام نبا هاور (

¥ 



 : اهطورش : ةثلاثلا ةلأسملا

 : ةيلاتلا طورشلا ةضفلاو بهذلا يف ةاكزلا بوجول طرتشي

 ىلع ثيدحل ؛ بهذلا نم الافق نورشع وهو « ناصنلا غولب ١-

 : ارانيد نورشغ كل نوک سوي بهذلا يف ينعي - ءيش كيلع سيلو .. 2(

 يواسيو (لاقثم فصن اهيفف لوحلا هيلع لاحو ًارانيد نورشع كل ناك اذإف
 مارب هز كانا ركب

 سمخ نود اميف سيل) : ةَ هلوقل ةضفلا نم مهرد اتئام ةضفلا باصنو

 ‹ مهرد ا يواست قاوأ سمخف ؛ ءامهرد نوعبرأ ةيقوألاو . 0 قاوأ

 اهيف سيلف ةئامو نيعست الإ نكت مل نإف ءرشعلا عبر ةقّرلا يفو) : ةي هلوقو
 ,ء (00(ه ءاشي نأ 7 ءىش

 بهذلا باصنو « قاوأ سمخ ةضفلا باصن نأ ىلع ءاملعلا عمجأ و

 . "1ًالاقتم نورشع

 ىهو « ةاكزلا هيلع بجت نميف تقبس ىتلا ةماعلا طورشلا ةيقب -؟

 ءا مالكا دس دقو لراس ا كلر شوتا

 رخآلا ىلإ -ةضفلاو بهذلا- امهدحأ مض يف : ةعبارلا ةلأسملا

 امهنأل ؛ حجارلا لوقلا ىلع باصنلا لامكإ يف رخآلا ىلإ امهدحأ مضي ال

 ريعشلاو «رقبلاو لبلاك ء«رخأآلا ىلإ امهدحأ مضي ملف « نافلتخم ناسنج

 يف توقلاو « رقبلاو لبإلا يف ةيمنتلا وهو « دحاو اهنم دوصقملا نأ عم « حمقلاو

 نم مزليو . (ةقدص قاوأ سمخ نود اميف سيلو) : يَ هلوقلو « حمقلاو ريعشلا
 )رم

 نم لقأ ىف ة ةاكزلا بنروجو باصنلا لامكإ ىف رخآلا ىلإ امهدحأ مصب لوقلا

 نيل و ل ةضفلا نم قاوأ سمخ

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )١4051( « ركب يبأ نع سنأ ثيدح نم .
. (fA/Y) ملسم حيحص حرش (۲) 

1۲۸ 



 ىلعو . ال وأ « قاوأ سمخ هب لمكي ام بهذلا نم هدنع ناك اذإ ام ثيدحلا

 ىكزي بهذلا نأل ؛ هيلع ةاكز الف « مهرد ةئامو ريناند ةرشع هدنع ناك اذإ اذه

 . ةضفلا كلذكو « هدحو

 : ىلحلا ةاكز ىف : ةسماخلا ةلأسملا

 ءاركلاو راخدالل دعملا ىلحلا ىف ةاكزلا بوجو یف ملعلا لهآ نيب فاللخ ال

 ىلع عنص ًايلح ذختت ةأرملا وأ « بهذ نم ًاتاخ ذختي لجرلاك ؛ مّرَحْلا ااو
 4 ةيراعلاو حابملا لامعتسالال دخملا ىلحلا نم ناويح هروص هيف وأ ناويح هروص

 : يلي امل كلذو ؛ هيف ةاكزلا بوجو ملعلا لهأ يلوق نم حيحصلاف

 . هريعو ىلحلا لمشي مومعلا

 ةأرما نأ) . هذج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ننسلا لهآ هاور ام -؟

 نم ناتظيلغ 'ناتكسَم اهتنبا دي يفو اهل ةنبا اهعمو هللا لوسر ىلإ تتأ
 امهب هللا ار بيننا LD E ؟اذه ةاكز نيدؤتأ : لاقف « بهذ

 صن ثيدحلا اذهو . 7( يبنلا ىلإ امهتقلأو « امهتعلخف « ران نم نيراوس
 . هريغو حيحصلا يف دهاش هلو , عوضوملا يف

 . هلوقل ؛ ةفدلل ًاربأو 4 طوحأ لوقلا اله نألو تاب"

 . (كبيري ال

 : ةراجتلا ضورَع ةاكز يف : ةسداسلا ةلأسملا

 فنص يأ نم ةراجتلل ملسملا هدعأ ام وهو« ضّرَعو ضرع عمج : ضورعلا

 ضرعي لب ءرقتسي ال هنأل : كلذب ىّمُسو . اهلمشأو ةاكزلا لاومأ معأ وهو « ناك

 . م : ةدحاولاو < ناراوس : أ تاحتفب )01(

 ناطقلا نبا هدانسإ ححصو « )١50/54( يقهيبلاو « )۳۸/١( يئاسنلاو ؛ )١555( مقرب دواد وبأ هجرخأ (۲)
 : )91۸ مقرب يذمرتلا حيحص) ىنابلألا هنسح-و « )۷۰/۲( ةيارلا بصن يف امك

۲۹ 



 . نيدقنلا نم اهحبر ديري اغ « اهنيعب ةعلسلا هذه ديري ال رجاتلا نإف « لوزي مث

 46 8 مدزخملأَ لكس 7 : ىلاعت هلوق مومعل هيف ةبجاو ةاكزلاو

 € ٌُيَبَسَكصاَم ت بيط نم اوقِفنا ارم ا اَلا اات © ىلاعت هلوقو « [ :٠۹ تايراذلا ]

 eT هللا نأ مهملعأ) : اَب لبج نب ذاعمل قالي هلوقلو . [ 0 ةرقبلا]

 نأ كش الو أ( مهئارقف ىلع درتف « مهئاينغأ نم ذخؤت مهلاومأ يف ةقدص

 . لام ةراجتلا ضورع

 اهيف ةاكزلا بوجو طورشو
 ثرإلا كلذ يف لخدي الف « ةيدهلا لوبقو « ءارشلاك هلعفب اهكلمي نأ - ١

 . ًارهق لخدي ام « هوحنو
 . ةراجتلا ةّينب اهكلمي نأ -

 لوأ يف ةقباسلا ةسمخلا طورشلا ىلإ ةفاضإلاب « ًاباصن اهتميق غلبت نأ -۴

 . ةاكزلا

 تغلب اذإف ٤ ةّضفلا أ بعذلا ةيدنقتلا دهان ترف لونا الع لات اذا

 . رشعلا عبر اهيف بجو ًاباصن ةميقلا

 اعافترا فلتخت اهتميق نأل ؛ ضورعلا هب تيرتشا امل يوقتلا يف : رابتعا الو

 . لوحلا مات تقو اهتميقب ةربعلا امنإو « ًالوزنو

 . (۱۹) مقرب ملسمو « )۱۳۹١( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم (۱)
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 : لئاسم هيفو . ضرألا نم جراخلا ةاكز يف :ثلاثلا بابلا

 : كلذ ليلدو ؟بجت ىتم : ىلوألا ةلأسملا

 SE O ا
 . [ 7517: ةرقبلا ] © ضال اَمر اخل اسم

 دنع رامثلا يف بجتو « اكيرف راصو « بح ا دتشا اذإ ںوبحلا ىف ديما

 هلوقل ؛ لوحلا هل طرتشي الو « لكؤي ًابيط ًارمث حبصت ثيحب « اهحالص ودب
 . [ 141: ماعنألا ] 7 داس زور ةنحل E 00 ىلاعت

 ريعشلاو « ةطنحلاك «رامشلاو بوبحلا نم رخدم ليكم لك يف ةاكزلا بجتف
 ليكملاف . تاورضخلاو . هكاوفلا يف بجت الو . بيبزلاو « رمتلاو «زرألاو « ةرذلاو

 ىنعملا دوجول : رخّدملاو . ليمحتلا وهو هيف قيسوتلا ربتعا ويب يبنلا نوكل :
 . هيف ةاكزلا ساجيإل بسانملا

 ةاكز الف « رامثلاو وبلا نم را الو اليكم نكي مل امف ء اذه ىلعو

hl 

 : اهطورش : ةيناثلا ةلأسملا

 ةا راو یوا ي ا تورا طرخش
 ةسمخ نود اميف سيل) : هك ةلوقلا# وأ د رر اا ولي تا

 : دص فأ

 قسوألا ةسمخو « لب يبنلا عاصب اعاص نوتس وهو « ريعبلا لمح قسولاو
 رشع ينثاو ةئامتس براقي ام دّيج ا ٌربلاب باصنلا ةنز نوكيف « عاص ةئامثالث
 . ًامارج وليك ۰ عاصلا نزو نأ رابتعا ىلع < 0

 . ةاكرلا وجو تقو هل اک ولم ل :نابضنلا نوكي نأ -

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )١484( « مقرب ملسمو )91/4( .
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 : بجاولا رادقم ىف : ةثلاثلا ةلأسملا

 ‹ ةيرثع تناك نأب « ةفلك الب ىقس اميف رشعلا : رامثلاو بوبحلا ىف بجاولاو

 ءالدلاب ىقست تناك نأب « ةنؤمب يقس اميف رشعلا فصنو « نويعلا ءامب ىقست وأ

ETناك وأ« نويعلاو راهنألاو ءامسلا تقس اميف) : س هلوقل ٤ اهوحنو  

 . '(رشعلا فصن « حضنلا وأ « يناوسلاب يقس اميفو « رشعلا ء ًالْعَب

 : لسعلا ةاكز ىف : ةعبارلا ةلأسملا

 ؛ رهظألا وهو . هيف ةاكز ال هنأ روهمجلا نع -هللا همحر - ربلادبع نبا ىكح

 . اهبوجو ىلع حيرص حيحص ليلد « ةنسلا يف الو« باتكلا يف سيل هنأل

 - ىعفاشلا مامإلا لاق . يوجولا ىلع ليلد موقي ىتح ةمذلا ةءارب لصألاو

 ذخؤي الأ) ىفو . فيعض (رشعلا لسعلا ىف نأ ىف) ثيدحلا» : -هللا همحر

 . «تبثي ربخ لسعلا ىف ةقدصلا سوجو ىف سيل» : رذنملا

 : زاكّرلا يف : ةسماخلا ةلأسملا

 ةمالع هيلع ام امهريغ وأ ةضف وأ ًابهذ ةيلهاجلا نئافد نم دجُو ام وه : زاكرلا

 لاج بلط ام امأو « لمع ريبكو ةقفن هيف فلكتي ملو « لاب بلطي ملو « رفكلا

 الو ‹ هريثكو هليلق يف سمخلا هيف بجيو « زاكرب سيلف « لمع ريبك بلطتو

 وهو . (سمجلا زاكرلا يفو) : هل هلوق مومعل ؛ باصنلا الو لوحلا هل طرتشُي

 يتلا ةقانلا يهو « ةيناس عمج : يناوسلاو . هوحنو رئبلا نم هب ىقتسي ام وهو « ولد عمج : ءالّدلا )١(

 . ىضم امك « اضيأ حضاونلا يهو « اهيلع ىقتسي

 ظفللاو )١595( مقرب دواد وبأو « امهنع هللا يضر رمع نبأ ثيدح نم )١587( مقرب يراخبلا هجرخأ (۲)

 . يقس ىلإ جاتحي الف هقورعب برشي لخنلا : لعّبلاو « هل
 . لمَ ةريره يبأ ثيدح نم « )17٠١( مقرب ملسمو « )١549( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم (*)
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 ‹ نيعم لام نم نوكي نأ طرتشي الو « ةماعلا نيملسملا حلاصم يف فرصي ءيف

 . امهريغ وأ ةضفلا وأ بهذلا نم ناك ءاوسف

 ةباتكك « هيلع رفكلا تامالع دوجوب : ةيلهاجلا نئافد نم هنوك فرعيو

 . تامالعلا نم كلذ وحنو « مهروص شقنو « مهئامسأ
 ر اناث: سيلا ؛ اهسنج ريغ نم ضرألا نم دّلوت ام لك وهف : ندغملا امأو

 اا هلو اخ و و ديباج مأ « راقلاو اک: اج نا

 يف ةدراولا صوصنلا 7 قبس امك عامجإلاب ةاكزلا هيف بجتف . قبئزلاو

 ريب س ڪام ٍتَبْيطنماوعِفْنَأ # : SEE E د

 . ۲١۷( : ةرقبلا) ) * ضر نومك اخ

TT 



 :لئاسم هيفو . ماعنألا ةميهب ةاكز ىف :عبارلا بابلا

 ا يلا ا ااا ةميهبو

 : اهبوجو طورش : ىلوألا ةلأسملا

 لا طورشلا ماعنألا ةميهب ىف ةاكزلا بوجول ا

 yT قلك هللا ل نا منغلا يفو « نوثالث رقبلا

 لهآ قدنضأ هللا لوسر ودمعي :داعم ثيدحلو 3 ١) ! ةقدنبف دود سمخ

 «ةاش نيعبرأ نم ةصقان لجرلا ةمئاس تناك اذإف) : هلي هلوقلو "7 (ةنسم

 , 71( دص هيف سيلف

 5 دحل ؛ ناصضن ىهو اهكلام دنع لماك لوح ماعنألا ىلع لوحي نأ -

 نا هيلع ل ج كام تا ةاكوألا
 و وا ورا ااا ىهو « ةمئاس نوكت نأ -*

 ةقدص ىفو) : 4ج هلوقل ؛ هرثكأ وأ لوحلا ىف -دحأ هعرزي نأ نود هناحبس هللا

 1 هيك هلوقو ٠ م 0 ةئام ولا نعبر اا اذإ « اهتمئاس ىف منخلا

 ىلإ ةثالغلا نم : لبإلا نم ُدْوّدلاو ء (41/4) مقرب ملسمو « )۱٤١۷( مقرب يراخخبلا هاور : هيلع قفتم (1)
 ةسمخو « ةرعبأ ةسمخ) : هلوقك (دوذ سمخ) : هلوقف « اهظفل نم اهل دحاو ال ةثنؤم يهو « ةرشعلا

 . (قون سمخو « لامج

 ‹« )٦۲۳( مقرب يذمرتلاو « )٠١۷١( مقرب دواد وبأو « )١10/0( دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح وهو (۲)

 1 )۷40 مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو < مهريعو

 . )١554( مقرب يراخبلا هجرخأ (؟)
 )٤( مقر ءاورإلا) ينابلألا هححصو « (۱۷۹۲) مقرب هجام نباو « (571) مقرب يذمرتلا هجرخأ ۷۸۷( .

 مقرب يراخبلا هجرخأ (ه) )١5855( ..
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 لوحلا لقأ ىعرت تناك نإف « (نوبل تنب نيعبرأ يف ةمئاس لبإ لك يفو)
 . اهيف ةاكز الو « ةمئاس تسيلف « هرثكأ اهفلعيو

 وأ ‹ ضرألا ثرح ىف اهبحاص اهمدختسي يتلا يهو « ةلماع نوكت ال نأ ٤-

 ةيلصألا ناسنإلا تاجاح يف لخدت اهنأل؛ لاقثألا لمح وأ« عاتملا لقن

 ب رح نه ضحي اتت نركت انو ءاركلل تانغ اذإ انآ تاک
 "ل

 : بجاولا ردق ىف : ةيناثلا ةلأسملا

 ١- لبإلا ىف بجاولا ردق :

 خم ةد ةا نبآلا نم نا ىف: جارا ةا ر لارا دقو

 ن ع کا يو نار لا وع لا عه ةا وأ اهلا
 سمخ ىلإ نيرشعو سمخ ىفو « هايش عبرأ نيرشعلا يفو « هایش

 ضخام ىهف . تلمح دق اهّمأ نأ بلاغلا نأل كلذب تيم صو الا

 نا هل مت ام وهو « ركذ نوبل نبا هأرجأ اهدجي مل نإف « لماح : يأ

 ىف ىناثلا لمحلا تعضو همأ نأل ؛ كلذب ىّمَسو . ةثلاثلا ىف لخدو

 ناتن

 تلخدو « نينس ثالث اهل مَن ام يهو « ةقح نيتس ىلإ نيعبرأو تس يفو

 اهنأل : ليقو . لحفلا اهقرطي نأ تقحتسا اهنأل كلذب تيمسو . ةعبارلا ىف

 . ةيناثلا يف لخدو ةنس هل مت ام منغلا نم وهو « نسلا ريغصلا : عذجلا )١(

 . ةثلاثلا ىف لخدو ناتنس هل مت ام : ةينثلا (۲)

Yo 



 . هتطقسأ : يأ اهنانسأ مدقم تعذج اهنأل كلذب تيمسو < ةسماخلا يف تلخدو

 . نوبل اتنب نيعست ىلإ نيعبسو تس يفو

 . ناتقح نيرشعو ةئام ىلإ نيعستو ىدحإ يفو
 يفو « نوبل تنب نيعبرأ لك يفف نيرشعو ةئام ىلع تداز اذإف

 يف) : هيفو ةقدصلا باتك يف سنأ ثيدحل كلذو ؛ ةقح نيسمخ لك

 اذإف « ةاش سمخ لك نم منغلا نم اهنود امف لبإلا نم نيرشعو عبرأ

 (.. ىثنأ ضاخم تنب اهيفف نيثالثو سمخ ىلإ نيرشعو ًاسمخ تغلب

 . ةقح نيسمخ لك يفو « نوبل تنب نيعبرأ لك يف بجاولاف ٠ ىلع داز امف

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )١504( .
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 : رقبلا ىف بجاولا ردق -؟

 يمسو « ةنس هل مت ام وهو « عيبت نيثالثو عست ىلإ ةرقب نيثالث يف بجي
 اهل مت ام يهو « ةنسم نيسمخو عست ىلإ نيعبرأ يفو < همأ عبتي هنأل كلذب

 . ناعيبت نيتسو عست ىلإ نيتس يفو

 نيثالث لك نم رقبلا نم ذخآ نأ ىنرمأف) : هيفو دي ذاعم ثيدحل كلذو

 . (ةنسم نيعبرأ لك نمو « اعيبت

 : رقبلا ىف ةاكزلا ةيفيك نيبي لودج اذهو

 . ةنسم نيعبرأ لك يفو عيبت نيثالث لك يفف داز امف

 : منغلا يف بجاولا ردق 2

 ةئام يفو «ةاش « نيرشعو ةئام ىلإ منغلا نم نيعبرأ يف بجيو
 ثالث « ةئامثالث ىلإ ةدحاوو نيتئام يفو « ناتاش « نيتئام ىلإ نيرشعو ىدحإو
 امهم « ةاش ةئام لك يف نوكيف « رادقملا اذه دعب اهيف ةضيرفلا رقتست مث « هايش

 منغلا ةقدص ىفو) : هيفو ةقدصلا باتك يف سنأ ثيدح يف ءاج امل كلذو

۷ 



 ةئام ىلع تداز اذإف « ةاش ةئامو نيرشع ىلإ نيعبرأ تناك اذإ اهتمئاس ىف

 : ثالث اهيفف ةثامثالث ىلإ نيتئام ىلع تداز اذإف « ناتاش نيتئام ىلإ نيرشعو
 . (ةاش ةئام لك ىفف ةئامثالث ىلع تداز اذإف

 و ني نرد ذعر

 . ةاش ةثام لك ىفف كلذ ىلع داز امف

 : بجاولا ةفص ىف : ةثلاثلا ةلأسملا

 قوقح ةاعارم ىلإ بدنو ‹« ةصوقنم ريغ « ةلماك هقوقح ريقفلا ذخأ ىلإ

 ‹ لاملا طسو نم نوكي نأب ةاكزلا يف بجاولا ددح كلذلو « مهلاومأ ىف ءاينغألا

 ال دإ <« ةبجاولا نسما ةاعارم ىعاسلا ىلع بجيف ؛ هرارش نم الو « هرايمخ نم ال

 فاحجإ هنأل ؛ اهنم ىلعأ ذخأي الو « ءارقفلاب رارضإ هنأل ؛ اهنم لقأ ئزجي

 اغا

 الاهنأل؛ةمرهلا ةريبكلاو ‹ ةبيعملاو .ةضيرملاذخأي الو
 ةدعملا ةنيمسلا يهو . ةلوكألا ذخأي ال لباقملابوهءهريقفلا عفنت

 ‹ لماحلا يهو ضخاملا الو ءاهدلو يبرت ىتلا يهو « ىبّرلا الو« لكألل

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )١5514( .
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 ؛ نيعلا اهزرحت ىتلا اهرايخ ىهو « لالا تازرح الو « نارضلل دعملا لحفلا الو

 مئاركو (...dl ا اا اهذحخأو « لاومألا مئارك نم اهنأل
 (١)(مهلاومأ

 « ىبّرلا مكل عدن انإ : كموقل لق) : نايفس هلماعل لاق هنأ رمع نع يور الو
 اننيب طسو كلذو « ىنثلاو عذجلا ذخأنو « منغلا لحفو « محللا تاذو ٠ ضخاملاو

 . (لاملا يف مكنيبو

 : ماعنألا ةميهب يف ةطلخلا يف : ةعبارلا ةلأسملا

lzود  

  ءاشلاب ا ناعألا

 ازيمتم امهنم لك بيصن نوكي نأ ىهو « فاصوأ ةطلخ : يناثلا عونلا

 طقف راوجلا امهنيب عمجيو « افورعم
 عومجم ناك اذإ دحاولا لاماك نيطلتخلا نيلاملا رّيّصُت اهيعونب يهو

 ناك وف ةانك ارجو اها هوا احا ةع ناو: باعت نيلالا

 ناطلتخلا نالا لا كرتشي نأو « رثؤت الو « ةطلخلا حصت ال ًارفاك امهدحأ

 نعجريو ءًأعيمج نحرسيف حرسملا يف اكرتشيو « ىوأملاو تيبملا وهو « حارملا يف

 اهل ًاكرتشم ًادحاو بارضلا لحف نوكيف « لحفلاو « ىعرملاو بلحاو « اعيمج

 . ةطلخلا ريثأتب دحاولا لاملاك نالاملا حبصأ طورشلا هذه ترفاوت اذإف

 : هلوقل

 هللا يضر سابع نبا ثيدح نم « (۱۹) مقرب ملسمو « )١1595( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )١(
 . امهنع

lzو  

E 



 باجيإ يف رثؤت ةطلخلاف . '(ةيوسلاب امهنيب ناعجارتي امهنإف نيطيلخ نم ناك
 ١ . اهريغ نود ةصاخ ماعنألا ةميهب يف كلذو « اهطاقسإ يفو ةاكزلا

 نم نيعبرأ كلمي مهنم دحاو لك ةثالث صاخشأ : قرفتملا نيب عمجلا لاثمو

 مهيلع بجول هدحول دحاو لك انربتعا ولف « نورشعو ةئام اهعيمجف « منغلا
 : انهف . ةدحاو ةاش الإ اهيف نوكي الف اهلك منغلا انعمج اذإ نكل « هايش ثالث

 . ةدحاو لب « هايش ثالث مهيلع بجي الئل ؛ قرفتم نيب اوعمج

 ءيجمب ملع اذإف « ةاش نوعبرأ هدنع صخش : عمتجم نيب قيرفتلا لاثمو

 الف ءرخآ ناكم يف نيرشعو ناكم يف اهنم نيرشع لعجف اهنيب قرف لماعلا
 . ةقرفتم باصنلا اهعولب مدعل ةاكز اهيلع ذدخؤي

 يم يبنلا ثيدح نم ءزج وهو « هنسحو هريغو )1۲١( مقرب يذمرتلا هاور )١(
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 :لئاسم هيفو .رطفلا ةقدص :اهل لاقيو .رطفلا ةاكز يف :سماخلا بابلا

 يه اغ ‹ لام لاب اهل قلعت الو « ناضمر نم رطفلاب بجت اهنأل : كلذب تيمسو

 , ةدنلاو: نسقنلا نعال ةقلعتم

 : كلذ ليلدو اهمكح ىف : ىلوألا ةلأسملا

 : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا ىور امل ؛ ملسم لك ىلع ةبجاو رطفلا ةاكز

 نم اعاص وأ «رمت نم اعاص ناضمر نم رطفلا ةقدص كي هللا لوسر ضرف)

 : للا ةماريمكلاو ويفيضلاو« نكن او ارور اودع ىلع ريع

 : بجت نم ىلعو اهطورش : ةيناثلا ةلأسملا

 ؛ لبعو رحو « ىثنأو ركذو «ريغصو ريبك ملسم لك ىلع رطفلا ةاكز بجت
 . قباسلا امهنع هللا ىضر رمع نبا ثيدحل

 ةعبرأ هل راص ام وهو « حورلا هيف تخفن اذإ نينجلا نع اهجارخإ بحتسيو
 .ةريعو نامثع نع تبث امك + :هنع اهتوحرخي فلسلا ناك قف رهشأ

 . بيرق وأ ةجوز نم « هتقفن همزلت نمعو « هسفن نع اهجرخي نأ بجيو

 سيل) : قلي هلوقل ؛ هديس ىلع بجت رطفلا ةقدص نإف « دبعلا اذكو

 ؛ هتوق نع لضف ْنَم ىلع الإ بجت الو . '(رطفلا ةقدص الإ « ةقدص دبعلا يف

 . ةرطفلا هب يدؤي ام هتليلو ديعلا موي ىف ةيرورضلا هجئاوحو هتقفن همزلت نم توقو

 : نيطرشب الإ بجت ال رطفلا ةاكزف
 ١- رفاكلا ىلع بجت الف « مالسإلا .

 ديعلا موي يف ةيلصألا هجئاوحو « هلايع توقو « هتوق نع لضفي ام دوجو -؟

 . (484) مقرب ملسمو « (190) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم (۱)
 . )985(-٠١ مقرب ملسم هجرخأ (۲)
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 : اهبوجو ةمكح يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 : يلي ام رطفلا ةاكز بوجو يف مكحلا نم

 . ثفرلاو وغللا نم « همايص ىف هيف عقو دق نوكي نأ ىسع ام مئاصلا ريهطت ١-

 نوكيل ؛ مهيلع رورسلا لاخدإو « ديعلا موي يف لاؤسلا نع نيكاسملاو ءارقفلا ءانغإ -"

 : امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل كلذو « عمتجما تائف عيمحل رورسو حرف موي ديعلا

 انا . ')(نيكاسملل ةمعطو ثفرلاو وغلا نم مئاصلل ةرهط رطفلا ةاكز ؛

 فطر

 4 همايقو تاضمر رهش مايص مامتإب دبعلا ىلع هللا ةمعن ركش راهظإ اهيفو ۳

 . كرابملا رهشلا اذه ىف ةحلاصلا لامعألا نم رّسيت ام لعفو

 ؟جرخي ممو . بجاولا رادقم : ةعبارلا ةلأسملا

 ا ريعش وأ « رب نم دلبلا لهأ توق بلاغ نم عاص رطفلا ةاكز يف بجاولا

 يف ل لاك ىبنلا نع كلذ توبشلا؛ فقالت ريكو فرق ا

 . مدقتملا امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحك < عملا ةيداعألا

 هتاكز دحاولا يطعي نأو « دحاو صخشل اهرطف ةاكز ةعامجلا ىطعت نأ زوجيو

 . ةعامجل

 ل هللا لوسر هب رمأ ام فالخ كلذ نأل ؛ ماعطلا ةميق جارخإ ئزجي الو

 ةدابع رطفلا ةاكز نألو ماعط نم ًاعاص اهنوجرخي اوناك دقف « ةباحصلا لمعل فلاخم

 . نيعم لا سنجلا ريغ نم اهجارخإ ئزجي الف « ماعطلا وهو نيعم سنج نم ةضورفم

 : اهجارخإو اهبوجو تقو ىف : ةسماخلا ةلأسملا

 هب نوكي يذلا تقولا هنأل ؛ ديعلا ةليل نم سمشلا سورغب رطفلا ةاكز بجت

 . زاوج تفقوو « ءادأو ةليضف تقو . ناتفو اهجارخإلو . ناضمر نم رطفلا

 هنسحو « هححصو )٤۰۹/۱( مکاحلاو « (AYY) هجام نباو < 0 0 مقرب دواد وبأ رجا 30
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PESال  

 مرر لبق رطفلا ةاكزب رمأ ي ي يبنلا نأ) ) : امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل

 . 17(ةالصلا ىلإ سانلا
 نم هريغو رمع نبا لعفل ؛ نيموي وأ مويب ديعلا لبق وهف : زاوجلا تقو امأو

 . كلذل ةباحصلا

 ‹ تاقدصلا نم ةقدص يهف اهرخأ نإف « ديعلا ةالص نع اهريخأت زوجي الو

 3 ةلوبقم ةاكز ىهف ةالصلا لبق اهادأ نف: 0 هلوقل ؛ ريخأتلا اذه ىلع مثأيو

 . '(تاقدصلا نم ةقدص يهف ةالصلا دعب اهادأ نمو

 . )€4۸( مقرب ملسمو ؛ )10۹۳( مقرب يراخبلا هأور : هيلع قفتم )1(

 .امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم « (۱۸۲۷) مقرب هجام نباو « (۱۹۰۹) مقرب دواد وبأ هاور (۲)
 1 At) مقرب ءاورإلا) ىنابلألا هنسحو



 :لئاسم هيفو . ةاكزلا لهأ يف :سداسلا بابلا

 : كلذ ليلدو ؟ ةاكزلا لهأ مه نم : ىلوألا ةلأسملا

 زع هللا مهرصح نيذلا ةينامثلا فانصألا مهو « اهل نوقحتسملا مه ةاكزلا لهآ

 مهبول َةَكَلومْلَواَهث اَهْيلَع تل مملو نب ماو ارق تقلا ام مش 3: هلوق يف لجو

 يلع لاو هک أ نق هيض یبا بو هَل ا ٍلِيِيَس فَ نيرو بارلا فر

 . [ :٠٠ ةبوتلا ] € ريح

 : يلي امك فانصألا هذه حاضيإو

 نم ةجاحو « هتجاح دسي ام هيدل سيل نم وهو « ريقف عمج : ءارقفلا - ١

 نم ّلقأ دجي وأ « ًائيش دجي الأب ء نكسمو سبلمو بارشو ماعط نم « لوعي

 . ةلماك ةنس هيفكي ام ةاكزلا نم ىطعيو « ةيافكلا فصن

 ‹ فصنلا نم رثكأ وأ هتيافك فصن دجي نم وهو « نيكسم عمج : نکالا

 . ماع ةدمل هيفكي ام ةاكزلا نم ىطعيو « نيتئام ىلإ جاتحيو ةئام هعم نمك

 « تاقدصلا ةيابجل مامإلا هثعبي نم وهو « لماع عمج : اهيلع نولماعلا -*

 غرف دق لماعلا نأل ؛ ًاينغ ناك ولو هبايإو هباهذ ةدم هيفكي ام مامإلا هيطعيف

 «اهتباتكو , اهتيابج يف لمعي نم لك مه نولماعلاو « لمعلا اذهل هسفن

 . اهيقحتسم ىلع اهقيرفتو « اهتسارحو

 نإ مالسإلا ىلع مهبولقل افيلأت ؛ ةاكزلا نوطْعُي موق مهو : مهبولق ةفلؤلا <؛

 يف نينواهتملا ناميإلا فاعض نم اوناك نإ « مهناميول او اراك اوناك

 . مهاذأ فك وأ مهتنوعمل ًابلط وأ « مالسإلا يف مهيوذ بيغرتل وأ « مهتادابع

 لام نم ىرتشُي ةمألا وأ ملسملا دبعلا اهب دارملاو « ةبقر عمج : باقرلا يف -

 حبصيل ؛ هتباتك موجن هب ددسي ام ةاكزلا نم ىطعيف ابتاكُم نوكي وأ « قتعيو ةاكزلا

 ىلع ىلاعت هللا ةدابع نم نكمتيو « عمتجلا يف اعفان اوضعو « فرصتلا ذفان ارح

 . ةاكزلا لام نم ءادعألا نم كفي ملسملا ريسألا اذكو « لمكألا هجولا
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 ١- هللا ةيصعم ريغ يف انيد َلِّمَحَت يذلا نيدملا وهو « مراغ عمج : نومراغلا ‹

 نيبلا تاذ حالصإك هريغل وأ « حابم رمأ يف هسفنل ءاوس ٠ ةاكزلا نم ىطعي اذهف

 ًاينغ ناك نإو « ةاكزلا ن م ىطعي سانلا نيب حالصإلل مراغلاو « هنيد هب ددسي ام .

  -۷مهل سيل نيذلا نوعوطتملا هللا ليبس ىف ةازغلا هب دارملا : هللا ليبس يف

 ءارقف مأ ءاينغأ اوناكأ ءاوس « ةاكزلا نم نوطعيف « لاملا تيب يف بتار .

 ؛ لام ىلإ جاتحي يذلا هدلب نع عطقنملا رفاسملا وهو : جلا نبا

 هضرقي نم دجي مل اذإ « هدلب ىلإ رفسلا لصاويل .

 : ةاكزلا مهل عفدت ال نيذلا دح يف : ةيناثلا ةلأسملا

 e ٤ فرص زوجي ال نيذلا فانصألا

 الو« ىنغل اهيف ظح ال) : لك هلوقل ؛ ا

 امك « ءاينغأ اوناك نإو مراغلاو اهيلع لماعلا ىطعُي نكل ٠ !(بستكُم يوقل

 هل سيلو « يعرشلا ملعلا بلطل ًاغرفتم ناك اذإ بسكلا ىلع رداقلاو . مدقت

 ناك نإ امأو ‹ هللا ليبس يف داهج ملعلا بلط نأل ؛ ةاكزلا نم ىطعي هنإف « لام

 نأل ؛ ىطعي الف تادابعلا لفاونل غرفتلل لمعلا كرت ادباع بسكلا ىلع رداقلا

 . ملعلا فالخب دباعلا ىلع رصاق اهعفن ةدابعلا

 ةاكزلا عفد زوجي الف « هيلع مهتقفن بجت نيذلا ةجوزلاو عورفلاو لوصألا -

 « تادجلاو دادجألاو « تاهمألاو ءابآلاك مهتقفن ملسملا ىلع بجت نم ىلإ

 ةبجاولا ةقفنلا نع مهينغي ءالؤه ىلإ ةاكزلا عفد نأل ؛ دالوألا دالوأو « دالوألاو

 . هسفن ىلإ اهعفد هنأكف هيلإ ةاكزلا عف عفن دوعي مث نمو « هنع اهطقسيو « هيلع

 ذخؤت) : لي هلوقل ؛ رافكلا ىلإ ةاكزلا عفد زوجي الف ‹ نيفّلؤملا ريغ رافكلا -*

 ا ءاينغأ يأ ( مهئارقف ىلع درتو « مهئاينغأ نم

 حص اللا ةححيصو# (45/8): استلاو+ )مقري دوادوباو ١/6 ) ذفحأ هجرخا 0
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 نيب ءاخإلاو ةبحلا مئاعد ديطوتو « نيملسملا ءارقف ءانغإ ةاكزلا دصاقم نم نألو

 ١ هنت و وو حب

 مهلأ مارك و یل لآل ةاينكرلا قالا لو جملا لا

 لاول( ىف انلا خاسوأ يه اغإ دمحم لآل لحت ال اهنإ) : ل و

 وهو « طقف مشاه ونب مه : ليقو ؛ بلطملا ونبو « مشاه ونب مه : ليق ةي يب
 لآ نم اوسيل مهنأل ؛ بلطملا ىنب ىلإ ةاكزلا عفد حصي هيلعو . حيحصلا

 مهيف لخديف [ :٠٠ ةبوتلا ] 4 كفل تقدصلاامَنإ # : ةيآلا مومعلو ‹ لي دمحم

 . بلطملا ونب

 ال ةقدصلا نإ) : ثيدحل ؛ يبنلا لآ 2 ةاكزلا عفد زوجي ال كلذكو -ه

 ىنعمو . مهؤاقتع : موقلا يلاومو . | 7 (مهسفنأ نم موقلا يلاوم نإو ءانل لحت

 ينب لآ يلاوم ىلع ةاكزلا مرحتف « مهمكحك مهمكحف : يأ : (مهسفنأ نم)

 . مشاه

 يطعأ اذإف « هديسل كلم دبعلا لام نأل ؛ دبعلا ىلإ ةاكزلا عفدت ال : دبعلا ٦-

 : كلذ نم ىنثتسيو . هديس مزلت هتقفن نألو « هديس كلم ىلإ تلقتنا ةاكزلا

 ‹ ةاكزلا ىلع لماعلاو « هتباتك نيد هب ىضقي ام ةاكزلا نم ىطعي هنإف بتاكملا

 نأ زوجي دبعلاو ءريجألاك هنأل 20 ةاكزلا ىلع ًالماع دبعلا ناك اذإف

 . هديس نذإب رجأتسي

 مثآ وهف « مهل اهعفد زوجي ال هنأب هملع عم فانصألا هذهل اهعفد نمف

 دنع ةروك ذملا ةينامثلا فانصألا باعيتسا طرتشي له : ةثلاثلا ةلأسملا

 ا قیرفت

 لوقلا ىلع ةاكزلا قيرفت دنع ةروكذملا ةينامثلا فانصألا باعيتسا طرتشي ال

 . )٠١0/7( مقرب ملسم هجرخأ (۱)
 : يذمرتلا لاق . )5١5/1( مكاحلاو -هل ظفللاو - )٥۲( مقرب يذمرتلاو « (1560) مقرب دواد وبأ هجرخأ (۲)

 of) مقرب يذمرتلا حيحص) ينابلألا هححصو « يبهذلا هقفاوو مكاحلا هحححصو . ي ج
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 : ىلاعت هلوقل « ةينامثلا فانصألا نم فنص يأل اهعفد ئزجي لب « ا

E E EE 8روه ويف ا ةا اهووواهرت نا 1 ته  

N 

 ا اإ مهئارقف ىلع درتو مهئاينغأ نم ذخؤت) : نال هلوقو
 سو

 (17(اهب كل رمأنف ةقدصلا انيتأت ىتح اندنع مقأ) : ةصيبقل

 4 ٍةرَملِلُكَق ةا ل : ىلاعت هلوقب دارملا نأ ىلع لدت ةلدألا هذهف
 . اهقيرفت دنع نيقحتسملا ميمعت ال ةاكزلل نيقحتسمل ةسملا نايب « [ :٠٠ ةبوتلا ] ةيآلا

 : رخآ دلب ىلإ اهدلب نم ةاكزلا لقن ىف : ةعبارلا ةلأسملا

 نوكي نأ لثم « ةجاحلل ديعب وأ بيرق رخآ دلب ىلإ اهدلب نم ةاكزلا لقن زوجي
 لثم ديعب دلب ىف ءارقف سراقأ ةاكزلا بحاصل نوكي وأ « ارقف دشأ ديعبلا دلبلا

 . ةلصلاو ةقدصلا يهو < ةحلصملا ليصحت هبراقأ ىلإ اهعفد يف نإف « هدلب ءارقف

 : ىلاعت هلوق مومعل ؛ حيحصلا وه ةاكزلا لقن زاوجب لوقلا اذهو

 لك يف نيكاسملاو ءارقفلا : يأ [ :٠٠ ةبوتلا ] 7 نكسملاو رمل تقدصلاامّنإ 0

 . ناكم

 )١( مقرب ملسم هاور )١٠١55( 3





 ماصلا باتك :ًاعبار

 : هناكرأ نايبو « مايصلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 ١- ءيشلا نع كاسمإلا : ةغللا يف مايصلا : هفيرعت .

 نم « ةينلا عم « تارطفملا رئاسو « برشلاو « لكألا نع كاسمإلا : عرشلا يفو

 . سمشلا بورغ ىلإ قداصلا رجفلا عولط
 نينكر هل نأ حضتي « حالطصالا يف مايصلا فيرعت لالخ نم : هناكرأ -؟

 : امه نيسانسأ

 . سمشلا بورغ ىلإ رجفلا عولط نم تارطفملا نع كاسمإلا : لوألا

 أوك اولڪ وردها بڪ مارت رو و ىلاعت وت ركل اذه لو
 ىلإ مالا أوما فر جملا نم دوس طي ا نم صأا ظلت نبي حار
 . ليللا داوسو راهنلا ضايب : دوسألا طيخلاو ضيب ألا طيخلاب دارملاو . :٠۸۷[ ةرقبلا ] 4لآ

 زع هللا ةدابع تارطفملا نع كاسمإلا اذهب مئاصلا دصقي نأب « ةينلا : يناثلا

 ةينلابو ‹ لامعألا نم اهريغ نع ةدابعلل ةدوصقملا لامعألا زيمتت ةينلابف « لجو

 مايص امإ : مايصلا اذهب مئاصلا دصقيف « ضعب نع اهضعب تادابعلا زيمتت

 0 عاونأ نم هريغ وأ « ناضمر

 ام ئرما لكل امنإو « تاينلاب لامعألا امنإ) : قلي هلوق نكرلا اذه ليلدو

 . (17(ىون

 : كلذ ليلدو ناضمر مايص مكح : ةيناثلا ةلأسملا

 ؛ ةسمخلا مالسإلا نو زو ووش حا عم هللا صرف

 (۱۹۰۷) مقرب ملسمو « )١( مقرب يراخبلا هاور )١(

1 



 E ينس 2 5 ىلاعت لوقو . ] r: rs وسر ڪعل وا ا نف

 َرَهَسلا م ڪن دهس نَمَف نارملاو ْىَدُْهْلا ت £3 يبو سال ىَدُه نار ا هيف

 ينب) : يب هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع هاور الو
 ماقإ + هللا لور اد مكس نا ةللاألا نإ لنآ داعش : سمعت ىلع اسأل

 . )ايبس هيلإ عاطتسا نم مارحلا هللا تيب جحو « ناضمر موصو « ةاكزلا ءاتيإو « ةالصل

 : لاقف « سأرلا رئاث كي يبنلا ىلإ ءاج ًايبارعأ نأ هللاديبع نب ةحلط هاور الو

 . (ناضمر رهش) : لاق « ؟مايصلا نم ىلع هللا ضرف اذام ينربخأ « هللا لوسر اي

 . () ثيدحلا (... ًائيش عوطت نأ الإ .ال) : لاق ؟هريغ يلع له : لاق
 يتلا مالسإلا ناكرأ دحأ هنأو « ناضمر مايص بوجو ىلع ةمألا تعمجأ دقو

 . مالسإلا نع دترم « رفاك هركنم نأو « ةرورضلاب نيدلا نم تملع

 نوملسملا عمجأو « عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب موصلا ةيضرف كلذب تبثف

 . هركنأ نم رفك ىلع

 : مايصلا ماسقأ : ةثلاثلا ةلأسملا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني بجاولاو ؛ عوطتو « بجاو : نامسق مايصلا

 ١- ناضمر موص .
 . تارافكلا موص -؟
 . رذنلا موص -۴

 ماسقألا ةيقب امأ « عوطتلا موص يفو « ناضمر موص يف رصحني انه مالكلاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ « اهعضاوم ىف ىتأتف

 )١( مقرب ملسمو « (۸) مقرب يراخبلا هاور )١15( .
  (۲)مقرب ملسمو « (55) مقرب يراخبلا هاور )١١(



 : هموص ةيعورشم نم ةمكحلاو « ناضمر رهش مايص لضف : ةعبارلا ةلأسملا

 اباستحاو ًاناعإ ردقلا ةليل ماق نم) : لاق لي ىبنلا نع لَ ةريره ىبأ نع : هلضف ١-
 . (7١(هبنذ نم مدقت ام هلرفُغ ًاباستحاو ًاناهإ ناضمر ماص نمو « هبنذ نم مدقت ام هل رفغ

 .ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو . سمخلا تاولصلا) : لاق لي ىبنلا نأ إمي هنعو

 ا ا و ااو

 . ةريثك هلئاضفو « ناضمر رهش مايص لضف يف درو ام ضعب اذه

 ةديدع مكحل موصلا هناحبس هللا عرش : هموص ةيعورشم نم ةمكحلا -؟

 : كلذ نيف ةريثك دئاوفو

 قالخألاو ةئيدرلا طالخألا نم اهتيقنتو « اهريهطتو « سفنلا ةيكرت -1

 . ناسنإلا ندب يف ناطيشلا يراجم قيضي موصلا نأل ؛ ةليذرلا

 . اهميعنو ةرخآلا يف بيعرتو « اهتاوهشو ايندلا يف ديهزت موصلا يف 27

 مئاصلا نأل ؛ مهمالاب روعشلاو « نيكاسملا ىلع فطعلا ىلع ثعبي موصلا -

 . ةديدعلا دئاوفلاو « ةغيلبلا مكحلا نم كلذ ريغ ىلإ

 : داضمر مايص بوجو طورش : ةسماخلا ةلأسملا

 : ةيلاتلا طورشلا هيف ترفاوت نم ىلع ناضمر مايص بجي

 ١- ةدابع مايصلا نأل ؛ رفاكلا نم مايصلا حصي الو « بجي الف : مالسإلا .

 هتاف ام ءاضقب مزلي ال ملسأ اذإف « رفاكلا نم حصت ال ةدابعلاو .

 عفر) : و هلوقل ؛ فيلكتلا دح غلبي مل نم ىلع مايصلا بجي الف : عولبلا -۲

 ريغ نم مايصلا حصي هنكلو « ملتحي ىتح ىبصلا مهنم ركذف ("!(ةثالث نع ملقلا
 . هفلأيو هداتعيل ؛ مايصلاب هرمأي نأ هرمأ ىلول ىغبنيو « ازیم ناك اذإ ء ماص ول غلابلا

 )١( مقرب يراخبلا هاور )١1901( « مقرب ملسمو )۷٦۰( .
 )۲( مقرب ملسم هاور )۲۳۳( .

 3 )¥4۷ مقرب ءاورإلا) ينابلألا هةحححصو 34 (هه8/4) دواد وبأو 3 )١/5 5 ١) ديا هاور )۳(
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 ملقلا عفر) : قلي هلوقل ؛ هوتعملاو نونجلا ىلع مايصلا بجي الف : لقعلا ۴

 بغي نتس نونجا مهنا ر كدت ی نع

 Ke PP ول د يي ةحصلا - 5

 4 َرَحأمِاَِأ َنمةدوفرمس ڪا اصير ناڪ نمو » : ىلاعت هلوقل؛ همايص
 . مايأ نم هرطفأ ام ءاضق هيلع بجو ضرملا لاز نِإف . [ :٠۸١ ةرقبلا ]

 لاه هلو رفاسلا ىلع موصلا بجي الف ةماقإلا -ه

 حص رفاسملا ماص ولف ؛ ؛ ةيآلا # ا ْنَمهَدِصَمِر َفَس َلَعَو اًضيرَم ناڪ نمو #

 . رفسلا ىف هرطفأ ام ءاضق هيلع بجيو « همايص

 : مايصلا امهيلع بجي ال ءاسفنلاو ضئاحلاف : سافنلاو ضيحلا نم ولخلا -
 كلذف « ؟مصت ملو « لصت مل تضاح اذإ سيلأ) : ةَ هلوقل ؛ امهيلع مرحي لب

 : اهنع هللا يضر ةشئاع لوقل ؛ امهيلع ءاضقلا و اف وف

 .١ (ةالصلا ءاضقب رمؤن الو ‹ موصلا ءاضقب رمؤنف « كلذ انبيصي ناك)

 : هئاضقناو ناضمر رهش لوخد توبث : ةسداسلا ةلأسملا

 ‹ هتيؤر ىلع هريغ ةداهشب وأ هسفنب « لالهلا ةيؤرب ناضمر رهش لوخد تبشي
 ةداهشلا هذهب تبث ناضمر لاله ةيؤرب لدع ملسم دهش اذإف ؛ كلذب هرابخإ وأ

 4 ُةَمْضْيَرْهَش ام ُكِنِهَدِهَسْنَمْف# : ىلاعت هلوقل' ديرو رد
 يضر رمع نبا ثيدحلو « "(اوموصف هومتيأر اذإ) : ةي هلوقلو « [ :٠١١ ةرقبلا ]
 ةا الا ناو هاف نار ةيقرن ا تخ اهينع تلل

 نابعش ةدع لامكإ بجو « هتيؤرب لدع ملسم دهشي ملوأ « لالهلا ري مل نإف

 مامتإ وأ « لالهلا ةيؤر - نيرمألا نيذه ريغب رهشلا لوخد تبثي الو . اموي نيثالث

 ( ١( مقرب يراخبلا هاور )۳۰٤( .
 . (؟98) مقرب ملسم هاور (۲)

 ۸۰) مقرب ملسمو « (۱۹۰۰) مقرب يراخبلا هاور (۳)
 هححصو )477/١( كردتسملا يف مكاحلاو « )۲۳٤۲( مقرب دواد وبأ هاور )٤(
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 (١!يّبَع نإف « هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص) : قلي هلوقل -اموي نيثالث نابعش
 "و 00 نابعش ةدع اولمكأف مكيلع

 نإف « نيلدع نيملسم ةداهشب لاوش رهش لاله ةيؤرب ناضمر ءاضقنا تبثي

 . ًاموي نيثالث ناضمر ةدع لامكإ بجو « لالهلا ةيؤرب نالدع ناملسم دهشي مل

 : اهمكحو موصلا يف ةينلا تقو : ةعباسلا ةلأسملا

 هلوقل ؛ ىضم امك هناكرأ نم نكر ىهو « مايصلا يوني نأ مئاصلا ىلع بجي

 ةةة رجلا لبق رر ااو كاضقلاو ةراقكلا وامر ةوصك ؛ بجاول مايصلا
 . 0( مايص الف رجفلا لبق مايصلا تيبي مل نم) : لب هلوقل ؛ ةدحاو
 هديب اوبرا يقوم مو هلا يارس ین ف

 . ليللا ةين نم هيف دب الو « راهنلا نم ةينب

 يف اهديدجن بحتسيو « رهشلا عيمخل ناضمر ةيادب يف ةدحاو ةين ىفكتو

 . موي لك

 )١( رهظي ملو يفخو يطغ : ىنعملاو (مع) اهضعبو (يّمَع) : تاياورلا ضعب يفو .
 )۲( مقرب يراخبلا هاور )۱۹۰۹( 0 0 )٠١81(.

 )۴( مقرب هجام نباو « (195/54) ىئاسنلاو « (۷۳۳) مقرب يذمرتلا هجرخأ ) » )17٠١يئاسنلل ظفللاو ‹

. (oA ينابلألا ) مقر يذمرتلا حيحص 

0 

or 



 :ناتلأسم هيفو .مئاصلا تارطغمو رطفلل ةحيبملا راذعألا يف :يناثلا بابلا

 : ناضمر يف رطفلل ةحيبملا راذعألا : ىلوألا ةلأسملا

 : ةيلاتلا راذعألا دحأل ناضمر ىف رطفلا حابي

 ٌرطفلا هؤرب ىجري يذلا ضيرملل زوجيف ؛ ربكلاو ضرملا : لوألا
 ِتاَدوُدْعَم اَماَصَأ $: يلع هلوقل ' اهرطفأ يتلا مايالا ءاضق هيلع بجو ئرب اذإف

 هلوقو « [184: ةرقبلا ] € ل ْنَضهَدِوَفِر َمَس لأ اسيرم ڪم تاك نمف

 ٌةَّدِعَف رَفَس لڪؤأ اًضيرم ناك سو ا اون كر ل رسول ول ؤ # : ىلاعت

e[ 186: ةرقبلا ] #  . 

 ضيرملا ىلع قشي يذلا ضرملا وه رطفلا يف هعم صخري يذلا ضرملاو
 ا

 ارمتسم ارجع مابصلا نعزجاعلا وأ« رب ىجري ال يذلا نفيرملا امأ

 نع معطي نأب « ةيدف همزلت اغنإو « ءاضقلا هيلع بجي الو « رطفي هنإف : ريبكلاك

 ناك نيح مايصلل الداعم ماعطإلا لعج - لجو زع - هللا نأل ؛ ًائيكسم موي لك
 . رذعلا دنع هنع الدب نوكي نأ نّيعتف « مايصلا ضرف ام لوأ يف امهنيب رييختلا

 قطي مل اذإ ريبكلا خيشلا امأو» : -هللا همحر - يراخبلا مامإلا لوقي

 لاقو . ًانيكسم موي لك نع نيماع وأ ًاماع ربك امدعب سنأ معطأ دقف « مايصلا

 نأ ناعيطتسي ال « ةريبكلا ةأرملاو ريبكلا خيشلا يف امهنع هللا يضر سابع نبا
 7 00 موي لك ناكم امعطيلف : اموصي

 لك نع« ربك وأ ناك ضرمب « هلاوز ىجري ال ًازجع مايصلا نع زجاعلا معطيف
 رادقمو « دلبلا توق نم اهوحن وأ ءزرأ وأ ءرمت وأ ءرب نم عاص فصن ًانيكسم موي
 ةئامو مارج وليك : موي لك نع ماعطإلا نوكيف (1,1) ) ًابيرقت عبرو ناوليك عاصلا

 . ًابيرقت (مارج 7١١)امارج نيرشعو ةسمخو

 )١( مايصلا باتك ‹ (4500) مقرب يراخبلا حيحص .

 : ه ١



 . هأزجأو همايص حص ضيرملا ماص نإو اذه

 : ىلاعت هلوقل ؛ ءاضقلا هيلع بجيو « ناضمر يف رطفلا رفاسملل حابيف ؛ رفسلا : يناثلا

 هلوقو . [184:ةرقبلا ] ¥ رخاء لوا اصير رڪني تاڪ نمف #

 هدي رمس لوا اصير ناڪ نمو هم صير هارن دهس نَمَه » : ىلاعت
 . :٠۸[ رقبا 1 4 َنَخَأاَكأ نم
 00 رفسلا يف مايصلا نع هلأس نمل و -

 أسانلا رطفأف « رطفأ ديدكلا غلب املف « ناضمر يف ًامئاص ةكم ىلإ جرخو . (رطفأف

 ردقي ام وهو « !'!ةالصلا رصق هيف حابي يذلا ليوطلا رفسلا يف رطفلا حابيو

 . ارتم وليك نينامث يلاوح : يأ « اليم نيعبرأو ةينامثب

 وأ ةيصعم رفس ناك نإف « حابملا رفسلا وه ناضمر يف رطفلل حيبملا رفسلاو
 .رفسلا اذهب رطفلا هل حبي مل« رطفلا ىلع لياحتلا هب دارُي ارفس

 عم رفاسن انك) : هايي سنأ ثيدحل « هأزجأو هموص حص رفاسملا ماص نإو

 نكلو . !؟!(مئاصلا ىلع رطفملا الو ءرطفملا ىلع مئاصلا بعي ملف « لي يبنلا
 يف رطفلاف « هب ٌرضأ وأ « هيلع قش نإف ءرفسلا يف موصلا هيلع قشي الأ طرشب
 دق امئاص الجر رفسلا يف ىأر لِي يبنلا نأل ؛ ةصخرلاب اذخأ ؛ لضفأ هقح

 ارم

 مايصلا ٌربلا نم سيل) : هك ع لاقف ٠ ا ا ا

 (*)(رفسلا يف
 ىف رطفت سافنلا وأ ضيحلا اهاتأ ىتلا ةأرملاف ؛ سافنلاو ضيحلا : ثلاثلا

 ردوا اهنم حصي مل تماص ولو ٠ ا اهيلع مرحيو ء ابوجو ںاصمر

 مصت ملو لصت مل تضاح ادإ ندا | ع یبنلا نأ هیس يردخلا كديعس

 يع
 . )۱۹٤٤( مقرب يراخبلا هجرخأ (۲)

 . )۳٤/۳( ينغملا : رظنا (۳)

 . )۱۹٤١۷( مقرب يراخبلا هجرخأ )٤(

 . )١1955( مقرب يراخبلا هاور (5)

 هه ١



 (7١(اهنيد ناصقن نم كلذف
 « كلذ انبيصي ناك : اهنع هللا ىضر ةشئاع لوقل ؛ ءاضقلا امهيلع بجيو

 ("). ةالصلا ءاضقب رمؤن الو , موصلا ءاضقب رمؤنف

 تفاخو « ًاعضرم وأ ًالماح تناك اذإ ةأرملاف ؛ عاضرلاو لمحلا : عبارلا

 : لاق مَ سنأ هاور امل ءرطفلا اهل زاج موصلا ببسب اهدلو وأ اهسفن ىلع
 ‹ موصلاو ةالصلا رطش رفاسملا نع عضو هللا نإ) : جلب هللا لوسر لاق

 مايألا ناكم عضرملاو لماحلا يضقتو , "/(موصلا عضرملاو ئلبحلا نعو
 كلذ عم لماحلا تفاخ نإف « امهيسفن ىلع اتفاخ نإ كلذو « اهاترطفأ يتلا

 موي لك نع ءاضقلا عم تمعطأ ؛ اهعيضر ىلع عضرملا وأ ٠ اهنينج ىلع

 ىلع اتفاخ اذإ ىلبحلاو عضرملاو) : امهنع هللا يضر سابع نبا لوقل ؛ ًانيكسم

 . ()(اتمعطأو « اترطفأ امهدالوأ

 ا ا ا نا نأ كلذ رف اف

 . عضرملاو لماحلا يف امك « كالهلا نم فوخلاو « سافنلاو ضيحلاو

 : مئاصلا تارطفم : ةيناثلا ةلأسملا

 لعفب مئاصلا رطفيو . هرطفتو هموص مئاصلا ىلع دسفت يتلا ءايشألا يهو

 : ةيلاتلا رومألا دحأ

 نيَو شاو واڪو 4 ص هلوقل ؛ يس حل لوألا

a Aضال  SNEا4ا/: ا اوما رجلا  ] . 

 رت ریل ادم يلو لکا ماس عاب هک تی د

 د ا همايصف اي برش وأ لكأ نم امأ . جلا بورع - ليللا

 )١( مقرب يراخبلا هاور )١4"7( .

 . (*78) مقرب ملسم هاور (۲)
 هنيسحو 2015550 مقرب هجام نباو « (۱۰۳/۲) يئاسنلاو « هنسحو )۷٠١( مقرب يذمرتلا هاور (۳)

 . (؟١5 408 مقرب يئاسنلا ننس حيحص) ينابلألا

 )٤( انها وديع نا نع هلثم يورو (15,18/5) ءاورإلا يف ينابلألا هححصو (۲۳۸۰۳۱۷) مقرب دواد وبأ هجرخأ :

 ه5 ١



 مئاص وهو يسن نم) : يو نص هلوقل ؛ مئاص ارور اذإ كاسمإلا هيلع

 و هللا همعطأ امنإف « هموص متيلف « برش وأ لكأف

 ام مفلا ريغ نم ولو « فوجلا ىلإ لصي ام لكبو « "/طوُعّنسلاب موصلا دسفيو
 . ةيذغملا ربإلاك برشلاو لك ألا مكح يف وه

 : همايص لطب مئاص وهو عماج ْنَمف « عامجلاب مايصلا لطبي « عامجلا : يناثلا
 , ةرافك ءاضقلا عم هيلعو « هيف عماج يذلا مويلا ءاضقو « رافغتسالاو ةبوتلا هيلعو

 نيتس معطأ عطتسي مل نإف « نيعباتتم نيرهش ماص دجي مل نإف « ةبقر قتع يهو
 ذإ الو يبنلا دنع سولج نحن امنيب : لاق لَ ةريره يبأ ثيدحل « ًانيكسم
 تعقو : لاق ‹ (؟كلام) : لاقف « تكله « ةَ هللا لوسر اي : لاقف لجر هءاج

 ة , (؟اهقتعت ةبقر دجت له) : لي هللا لوسر لاقف « مئاص انأو يتأرما ىلع

 له) : لاق « ال : لاق « ( ؟نيعباتتم نيرهش موصت نأ عيطتست له) : : لاق . ال
 وب ديو لاق « ال : لاق« (؟انيكسم نيتس ماعطإ دجت

 « (؟لئاسلا نيأ) : لاق -لتكملا قرعلاو- رمت هيف قرعب كلي يبنلا يتأ كلذ ىلع
 NE FO ورم اع عم

 « يتيب لهأ نم رقفأ تيب لهأ -نيتّرحلا ديري - اهّْيَمَبال نيب ام هللاوف ؟هللا
 1 . ("(كلهأ همعطأ) : لاق مث « هباينأ تدب ىتح إب يبنلا كحضف

 وأ « ليبقتب ًاراتخم مئاصلا لزنأ اذإف ؛ ًارايتخا ينملا لازنإ : عامجلا ىنعم يفو
 ضقانت يتلا ةوهشلا نم كلذ نأل ؛ هموص دسف كلذ ريغ وأ « ءانمتسا وأ « سم

 دورول « طقف عامجلاب الإ مزلت ال ةرافكلا نأل ؛ ةرافكلا نود ءاضقلا هيلعو « موصلا

 دب ااش ضا

 لطبي الف « ضرم هب نمك ةوهش ريغ نم لزنأ وأ « ملتحاف مئاصلا مان اذإ امأ

 . كلذ ىف هل رايتخا ال هنأل ؛ همايص

 ( . لَ ةريره يبأ ثيدح نم )٠٠٠١( مقرب ملسمو « (۱۹۳۳) مقرب يراخبلا هاور (۱)
 . فنألا ىف بصي ءاود وهو (۲)

 5 (1١ ١ ١) مقرب ملسمو < )4۳7( مقرب يراخبلا هاور )۳(

o¥ 



 نع بارش وأ ماعط نم ةدعملا يف ام جارخإ وهو ء ادمع ؤيقتلا : ثلاثلا
 نفت دل عوز ايه يق اتم جرخخو ءيقل هبلغ اذإ امأ «ًادمع مفلا قيرط
 ادمع ءاقتسا نمو « ءاضق هيلع سيلف ءىقلا (١)ُهَعَرَذ نم) : غلي هلوقل ؛ همايص
 : )0 د ةرلف

 مجتحا ىتمف 4 و ‹ قورعلا لود دلحلا نم مدلا جارخإ يهو 4 ةماححلا : عبارلا

 دسقب ا "!(موجحملاو ا رطفأ) :

 ‹ مدلا صم ىلإ جتحي ملو « ةلصفنم :م تالآب همجح اذإ الإ ,ًاضيأ مجاحلا موص

 . رطفي لد ملعأ هللاو 3 هنإف

 . هب عربتلا لجأ نم هجارخ|و « ٤) دشا مدلا جارخإ : ةماححلا ینعم يقو

 سيل هنأل ؛ رضي الف فاعرلا وأ « سرضلا علق وأ « حرجلاب مدلا جورخ امأ

 . اهانعم ىف الو « ةماجحب
 وأ ضيخحلا مد ةأرملا تأر یىتمف « سافنلاو ضيحلا مد جورخ : سماخلا

 اذإ سيلأ) : ةأرملا ىف كلب هلوقل ؛ ءاضقلا 7

O The E 

 ادصاق اهضقن اذإف « مايصلا ينكر دحأ ةينلا نإف ءارطفم لوانتي مل نإو < هموص

 همايص ضقتنا 4 هل ادمعتمو «رطفلا .

 طبخي تڪ َرشأ تيل » : ىلاعت هلوقلو « ةدابعلل اهتافانمل« ةدّرلا : عباسلا

 . [ :٦٠ رمزلا ] € اع

 ظ . جورخلا ىف هبلغو هقبس : يأ )١(
 ينابلألا هححصو « (15395) مقرب هجام نباو « 7٠١( )مقرب يذمرتلاو « (۲۳۸۰) مقرب دواد وبأ هاور (۲)

 . )۳4۸ مقرب هجام نبا حيحص)

 نبا ىلع قيلعتلا) هدانسإ ينابلألا ححصو « (198) مقرب ةيزخ نباو « (7771/)مقرب دواد وبأ هاور (")

 00 ةميزخ

 )٤( قرعلا قش : دصفلا .

 )٥( مقرب يراخبلا هاور )۳۰٤( .

 ف هلوقل ؛ هموص لقا دقف مئاصلا ع



 :ناتلأسم هيفو . هتاهوركمو مايصلا تابحتسم :ثلاثلا بابلا

 : مايصلا تابحتسم : ىلوألا ةلأسملا

 : ةيلاتلا رومألا همايص يف ىعاري نأ مئاصلل بحتسي

 ققحتيو . '(ةكرب روحسلا يف نإف اورحست) : هلي هلوقل :روُحّسلا ١-
 ليللا فصتنم نم روحسلا تقوو . ءام ةعرجب ولو « هليلقو ماعطلا ريثكب روحسلا

 . رجفلا عولط ىلإ
 ‹ لي هللا لوسر عم انرحست : لاق مَ تباث نب ديز ثيدحل : روُحّسلا ريخأت 2

 .١( ةيآ نيسمخ : لاق ؟امهنيب ام ردق ناك مك : تلق « ةالصلا ىلإ انمق مث

 بورغ ققحت ىتم رطفلا ليجعت مئاصلل بحتسيف : رطفلا ليجسعت -؟
 ام ريخب سانلا لازي ال) : لاق لَك ىبنلا نأ هيَ دعس نب لهس نعف « سمشلا

 0 0( رطفلا اولّجع
 دجي مل نإف «ًارتو نوكت نأو « تارمتف دجي مل نإف : تاّبْطُر ىلع راطفإلا -

 رطفي هلي هللا لوسر ناك) : لاق غاب سنأ ثيدحل ؛ ءام نم تاعرج ىلعف
 انيس نركب مل نتا قنارج ىلعت كابطر نكت ملل . يلصي نأ لبق تبطي ىلع

 Da ام نم تاوسح

 : مهتوعد درت ال ةثالث) : هلي ا مايصلا ءانثأو ءرطفلا دنع ءاعدلا -ه

 (°)(مولظملاو  لداعلا مامإلاو ءرطفي ىتح مئاصلا

 )١( مقرب ملسمو « (۱۹۲۳) مقرب يراخبلا هاور )٠١90( .
 . ملسمل ظفللاو « )٠١91( مقرب ملسمو « )٥۷١( مقرب يراخبلا هاور (۲)
 . (۱۰۹۸) مقرب ملسمو « )۱۹٩۷( مقرب يراخبلا هاور (؟)
 ةنسلا حرش يف يوغبلا هجرخأو « هنسحو . (195)مقرب يذمرتلاو , (١٠۲۴)مقرب دواد وبأ هاور (4)

 يف طوؤانرألا هدانسإ یوقو « ( ٠ مقرب يذمرتلا حيحص) ينابلألا هححصو « هنسحو (511/5)

 7 . (ةنسلا حرش) ىلع قيلعتلا
 : ظفلب اعوفرم سنأ نع هريغو (؟45/9) يقهيبلا هجرخأو « هنسحو (؟2077) مقرب يذمرتلا هاور (5)

 ينابلألا هححصو.(رفاسملا ةوعدو « مئاصلا ةوعدو . دلاولا ةوعد : درت ال تاوعد ثالث)

 . (۱۷۹۷ ةحيحصلا)

١ 



 لامعأ رئاسو « نيمئاصلا ريطفتو « نآرقلا ةوالتو ‹ ةقدصلا نم راثكإلا -

 سانلا دوجأ هلي هللا لوسر ناك) : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعف :ربلا

 هاقلي ليربج ناكو « ليربج هاقلي نيح ناضمر يف نوكي ام دوجأ ناكو «ريخلاب

 ليربج هاقلي نيح هِي هللا لوسرف « نآرقلا هسراديف « ناضمر نم ةليل لك يف
 (1!(ةلسرملا حيرلا نم ريخلاب دوجأ

 ةشئاع نعف ؛ ناضمر نم رخاوألا رشعلا ىف صخألابو : ليللا ةالص ىف داهتجالا -

 217 حا ظظقياو:ةليثاايعنأو هرزعم دش رشعلا لحد اذإ ويب ىبنلا ناك) : اهنع هللا ىضر

 Tee مّدقت ام هل رفغ ًاباستحاو ًانايإ ناضمر ماق نم) : كلي هلوق هرم

 e لدعت ناضمر ىف ةرمع) : دي هلوقل : رامتعالا -

 موص موي ناك اذإو) : كيج هلوقل كلذو : همتش نمل «مئاص ينإ» : لوق -4

 ؤرما ىنإ : لقيلف « : هلتاق وأ حا هباس نإف « بخصي الو ثفري الف مكدحأ

 اھ

 : مايصلا تاهوركم : ةيناثلا ةلأسملا

 صقنو « هموص حرج ىلإ يدؤت دق يتلا رومألا ضعب مئاصلا قح ىف هركي
 ٠ يهو < هرجأ

 ىلإ ءاملا بهذي نأ ةيشخ كلذو : : قاشنتسالاو ةضمضأملا يف ةغلابملا - ١

 "ل !(ًامئاص نوكت نأ الإ قاشنتسالا ىف غلابو) : هلك هلوقل ؛ هفوج

 نأ مئاصلله 5 ا و و

 . (۲۳۰۸) مقرب ملسمو « (5) مقرب يراخبلا هاور )١(
 . )۱۱۷٤( مقرب ملسمو ‹ (۲۰۲۲) مقرب يراخبلا هاور (۲)

 . )۷٥۹( مقرب ملسم هجرخأ (۳)
 . )١555( مقرب ملسمو « (۱۷۸۲) مقرب يراخبلا هاور )٤(

 . يراخبلل ظفللاو )١١51( مقرب ملسمو « )۱۹٠٤( مقرب يراخبلا هجرخأ (ه)
 ينابلألا هححصو « )4۷) مقرب هحام نباو « (557/1) يئاسنلاو ؛ هححصو (۷۸۸) مقرب يذمرتلا هاور 5(

 1 Ao) مقرب يئاسنلا حيحص)



 موصلا داسف ىلإ رجت يتلا ةوهشلا ةراثإ ىلإ يدؤت دق اهنأل ؛ هتمأ وأ « هتجوز لبقي

 نأل ؛ سأب الف هموص داسف نم هسفن ىلع نمأ نإف « عامجلا وأ ءانمإلاب

 مككلمأ ناكو) : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق . مئاص وهو لّبقي ناك قلع ىبنلا

 ت ا هاف وم انك يلق هع تلا د ساس ی

 هنأل ؛ عامجملا نأش يف ركفتلا وأ . ةمألا وأ « ةجوزلا ىلإ رظنلا ةمادإك ؛ اهكيرحتو

 . عامجلا وأ , ءانمإلا ىلإ يدؤي دق

 بناج لإ هب ىوقتيو « فوحملا ىلإ لصي كلذ نأل : ةماخنلا علب -۴

 ًاخاّبط نوكي نأك - كلذ ىلإ ًاجاتحم ناك نإف : ةجاحلا ريغل ماعطلا قوذ -4

 . هقلح ىلإ

 )١( مقرب ملسمو « (۱۹۲۷) مقرب يراخبلا هجرخأ )11١5(-54 .

١1 



 .مايصلا نم مرحيو هركي امو .بحتسملا مايصلاو .ءاضقلا يف :عبارلا بابلا
 :لئاسم هيفو

 : مايصلا ءاضق : ىلوألا ةلأسملا

 . هللا ىلإ بوتي نأ هيلع بجو «رذع ريغب ناضمر نم ًاموي ملسملا رطفأ اذإ

 ةبوتلا عم هيلع بجيو « ريبك ركنمو « ميظع مرج كلذ نأل ؛ هرفغتسيو

 روفلا ىلع انه ءاضقلا بوجوو « ناضمر دعب رطفأ ام ردقب ءاضقلا رافغتسالاو

 نأ لصألاو « رطفلا يف هل صخرم ريغ هنأل « ملعلا لهأ لاوقأ نم حيحصلا ىلع

 . هتقو ىف هيدؤي

 راذعألا نم كلذ ريغ وأ رفس وأ ضرم وأ سافن وأ ضيحك رذعب رطفأ اذإ امأ

 ىلع لب « روفلا ىلع بجي ال هنأ ريغ . ءاضقلا هيلع بجي هنإف رطفلل ةحيبملا

 موصلا نم هعنمي ام هل أرطي دقف ؛ دبعلل طوحأ هنألو « ةمذلا ءاربإ ىف ًاعارسإ هيف

 نأك « هريخأت ىف رذع هل ناكو « ىناثلا ناضمر ىتح هرخأ نإف . هوحنو ضرمك

 . يناثلا ناضمر دعب ءاضقلا هيلعف « هرذع رمتسا
 نيكسم ماعطإ ء ءاضقلا عم هيلعف ةءرذع ريغب يناثلا ناضمر ىلإ هرخأ نإ مآ

 ال
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 ىلاعتو هناحبس هنّيبل اطرش ناك ولو « عباتتلا مايألا هذه ىف هناحبس طرتشي .

 : بحتسملا مايصلا : ةيناثلا ةلأسملا

 لثامي ام عوطتلا نم مهل لعج نأ : هدابعب هتمحرو لجو زع هللا ةمكح نم

 يذلا للخلاو صقنلل اربجو « نيلماعلل ساوثلاو رجألا ىف ةدايز كلذو « ضئارفلا

AT 



 موي لفاونلا نم لمكت ضئارفلا نأ : انعم قبس دقف . ةضيرفلا ىلع أرطي دق

 : يه اهمايص بحتسي يتلا مايألاو . ةمايقلا

 : لاق لَ يراصن ألا بويأ نع ثيدحلا : لاوش نم مايأ ةتس مايص ١-

 : هللا لوسر تعمس

 . ١7 (رهدلا مايصك
 لوسر لاق : لاق ُمِاَمَي ةداتق يبأ ثيدحل : جاحلا ريغل ةفرع موي مايص ٣“

 ا رس ا يس حسا قل هللا

 يف رطفأ فلك يبنلا نأل ؛ ةفرع موي مايص هل نسي الف ُجاحلا امأ . (هدعب يتلا

hl 

 ناك « لاوش نم أتس هعبتأ مث « ناضمر ماص نم) : لوقي ا

 م

 كلذ ىف ءاعدلاو ةدابعلا ىلع جاحلل ىوقأ هن ألو « هيلإ نورظني سانلاو مويلا كلذ

 . مويلا

 وأ هلبق موي ا )(هلبق يتلا ةنسلا رفكي نأ هللا ىلع بستحأ)
 E ؛!(عساتلا را لباق ىلإ تيفقب نخل 3 هلوقل ؛ هذعب 7

 وھی « هدعب 5 وأ هلبق موي e ا

 ا و 8 ضرعي نأ بحأف « سيمخلاو نينثالا موي يي

 نفاق خ نبا نع حص هنكل « فعض هدنس يفو (؟١ E علا

 . هلوق نم افوقوم هوحنب
 ينابلألا هححصو « حيحص نسح : يذمرتلا لاقو « (745) مقرب يذمرتلاو ء ١( ١/ه) دمحأ هاور (5)

 ا يقر رخ ندا ىلع قيلعتلا)

 « يذمرتلا هنسحو (؟455) مقرب دواد وبأو « (۳۲۲/۱) يئاسنلاو « (281) مقرب يذمرتلا هجرخأ (۷)
 .(هوك مقر يذمرتلا حيحص) ينابلألا هححصو
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 0 خلع هلوقل : رهش لك نم مايأ ةثالث مايص -ه

 ن قم كلو ا ردع نمل نإف « مايأ ةثالث رهشلا
 O ايوا قو يليلخ يناصوأ) ) : لاق هلى ةريره يبأ

 يهو« ضيبلا مايألا نوكت نأ بحس (") (مانأ نأ لبق رتوأ نأو « ىحضلا يتعكرو

OF SNE EDSلوسر لاق : 0 دس رذ یبآ ثیدحل ؛  

 ")(صضيبلا ثالثلا مصيلف رهشلا نم ًامئاص مكنم ناك نم) : ةَ هلل

 هيلع دواد 9 مايصلا لضفأ) : 2 لول : موتي راطفإو موي موتض <

 . عوطتلا عاونأ لضفأ نم اذهو . (ًاموي رطفيو ًاموي موصي ناك ؛ مالسلا
 لوسر لاق : لاق هس ةريره نا ثيدحل : مرحلا يورو سلا ۷

 دعب ةالصلا لضفأو « مرحلا E لضفأ) : قلك هللا

 *)(ليللا ةالص 0

 يهتنتو « ةجحلا يذ رهش نم موي لوأ نم أدبتو : ةجحلا يذ عست مايص -۸

 لمعلا لضف يف ةدراولا ثيداحألا مومعل كلذو ؛ ةفرع موي وهو ؛ حساتلا مويلاب

 هذه نم هللا ىلإ بحأ نهيف حلاصلا لمعلا مايأ نم ام) : ولج لاق دقف ؛ اهيف

 . حلاصلا لمعلا نم موصلاو . ('7(رشعلا

 : مايصلا نم مرحيو هركي ام : ةثلاثلا ةلأسملا

 اوناك دقو « ةيلهاجلا رئاعش نم كلذ نآل ؛ مايصلاب بجر رهش دارفإ هرکی - ١

 ا ديس نوكأ هنألا# هرکی مل هريغ عم هماص ولف « ءرهشلا اذه نومظعي

 )١( (19ا/5) مقرب يراخبلا هجرخأ .
 . (۱۹۸۱) مقرب يراخبلا هجرخأ (؟)
 يئاسنلا ننس حيحص) ينابلألا هنسحو . دمحأل ظفللاو ٠ (5؟؟/4) يئاسنلاو « (15؟/6) دمحأ هاور (۴)

 . YYA1-¥Y) مقرب

 )٤( (19ا/5) مقرب يراخبلا هاور .

 . (۱۱۹۳) مقرب ملسم هاور (9)
 . (459) مقرب يراخبلا هجرخأ (” 3)
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os 

A وو يللا 

 يضاملا ثيدحلل .

 كا تيعحلا موي اوموصت ال) : ا هلوقل ؛ مايصب تينسلا موي دارفإ هركي ۳

 امأ « مايصلاب هصيصختو ؛ هدارفإ نع يهنلا دوصقملاو . '(مكيلع ضرتفا اميف
 موي اهيلع لخد دقو ةيريوج نينمؤملا مأل غي + هلوقل« « سأب الف هريغ ىلإ مض اذإ

 يموضت نأ نيديزت) : لاق . 0 تلاق (؟سمأ تمصأ) : ةمئاص فو: ةعلجا

 (ادغ يموصت نأ نيديرت) ي هلوق لدف . (؟7(يرطفأف) : لاق . ال : تلاق (؟ًادغ
 بقع - هللا همحر - يذمرتلا مامإلا لاق . هريغ عم تبسلا موي مايص زاوج ىلع

 لجرلا صتخي نأ : اذه ىف ةيهاركلا ىنعمو) : ىضاملا ىهنلا ثيدح هجارخإ

 . (تبسلا موي نومّظعي دوهيلا نأل ؛ مايصب تبسلا موي

 ثيدح : هميرحت ليلدو . كش الف اوحص ءامسلا تناك نإف  لالهلا ةيؤر عنمي ام
 . "!(مساقلا ابأ ىصع دقف هيف ُكْشُي يذلا مويلا ماص نم) :لاق ْمَِيَي رامع

 )١( ليلغلا ءاورإ) . حيحص : لاقو « ةبيش يبأ نبال ينابلألا هازع ١١7/5( .

 . )۱۱٤٤( مقرب ملسمو « (۱۹۸) مقرب يراخبلا هجرخأ (۲)
 مكاحلاو « )۱۷۲١( مقرب هجام نباو « )۷٤٤( مقرب يذمرتلاو « )۲٤۲١( مقرب دواد وبأ هجرخأ (۳)

 ينابلألا هححصو . يبهذلا هقفاوو « يراخبلا طرش ىلع مكاحلا هححصو « يذمرتلا هنسحو . )١/٤۴(

 . (5554 مقرب يذمرتلا حيحص)
 )٤( مقرب يراخبلا هجرخأ )1985( .

 متيأر اذإ) : لي يبنلا لوق ب « مايصلا ل 74 حتفلا) مزج ةغيصب هحيحص يف يراخبلا هقلع ( ١

 ينابلألا هححصو . حيحص نسح ثيدح : لاقو « هريغو (184) مقرب يذمرتلا هلصوو . (اوموصف لالهلا
 . (087 مقرب يذمرتلا حيحص)

١ 5 



 لجر نوكي نأ الإ « نيموي وأ موي موصب رد مكدحأ نمدقتي ال) : ل هلوقلو

 موصب ناضمر دحأ مدقتي ال : لاو ')(مويلا كلذ مصيلف هموص موصي ناك

 ىلإ ةجاح الف « ةيؤرلاب طبترم هموص نإف « طايتحالا دصقب هنم ٌدَعُي موي

 نم سيل كلذ نأل ؛ هيلع ءىش الف هموصي درو هل ناك نم امأ « فلكتلا

 هج رر افا أ كلذ نم ىنثتسيو . ناضمر لابقتسا

 ىهن) : لاي يردخلا ديعس يبأ ثيدحل « نيديعلا يموي موص مرحي -ه

 كيه باطخلا نب رمع ثيدحلو « 7(رحنلاو رطفلا موي موص نع يبنلا
 نم مكرطف موي : امهمايص نع لكي هللا لوسر ىهن ناموي ناذه) : لاق

 . "!(مككسن نم هيف نولكأت رخآلا مويلاو « مكمايص
 ءرشع يداحلا : رحنلا موي دعب مايأ ةثالث يهو . قيرشتلا مايأ موص هركي ا

eزع هلل ركذو برشو لكأ مايأ) : اهنع وَ هلوقل ءرشع  

 لهأ انديع قيرشتلا مايأو رحنلا د ةفرع موي) : كلي هلوقلو . '(لجو
 اذإ نراقلاو عتمتملل اهمايص يف صخر . '(برشو لكأ مايأ يهو « مالسإلا

 مل) : الاق « مهنع هللا يضر رمع نباو ةشئاع ثيدحل ؛ يدهلا نمث ادجي مل

 7 (يدهلا دجي مل نم الإ نمّصُي نأ قيرشتلا مايأ يف صخري

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )١1914( .

 مقرب يراخبلا هجرخأ (؟) )۱۹۹۱( .

 )۳( مقرب يراخبلا هجرخأ )۱۹۹۰( .
 )٤( مقرب ملسم هجرخأ )١١51( .

 . 57١( مقرب يذمرتلا حيحص) ينابلألا هححصو . حيحص نسح : لاقو « (۷۷۷) مقرب يذمرتلا هجرخأ (ه)

 . (۱۹۹۸۰ ۱۹۹۷) مقرب يراخبلا هجرخأ (5)
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 :لئاسم هيفو .فاكتعإلا يف :سماخلا بابلا

 : همكحو فاكتعالا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 ١- هيلع سفنلا سبحو « ءيشلا موزل : ةغللا يف فاكتعالا : هفيرعت .
 . لجو زع هللا ةعاطل ًادجسم زيمملا ملسملا موزل : عرشلا يفو

 : لجوزع هلوقل؛ ىلاعت هللا ىلإ ةبرقو ةنسوهو : همكح -؟

 هتيعورشم ىلع ليلد ةيآلا هذهو . [ 166: ةرقبا 14 دوو و نکلا َنيعياطلل ىا هط نأ ©

 4 دجلسملا ف نوک ناو ھو شالو < ىلاعت هلوقو . ةقباسلا مألا يف ىتح

 . [ ۱۸۷: ةرقبلا ]

 نم رخاوألا رشعلا فكتعي ناك دي يبنلا نأ) : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 . ١7 (هللا هافوت ىتح ناضمر

 نأ الإ ءرملا ىلع بجي ال « ةنس هنأو « هتيعورشم ىلع نوملسملا عمجأو

 . هرذني نأك هسفن ىلع هبجوي

 . عامجإلاو « ةنسلاو « باتكلاب « هتيعورشمو فاكتعالا ةّينس تتبثف

 : فاكتعالا طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 : يهو « اهب الإ حصت ال طورش اهل ةدابع فاكتعالا

 رفاكلا نم فاكتعالا حصي الف : القاع ازيم املسم فكتعملا نوكي نأ ١-

 حصيف « ناطرتشي الف ةيروكذلاو غولبلا امأ ؛ زيمملا ريغ يبصلا الو « نونجما الو

 . ىثنألا نم كلذكو « ًازيم ناك اذإ غلابلا ريغ نم فاكتعالا

 موزل فكتعملا يونيف . '(تاينلاب لامعألا امنإ) : لي هلوقل : ةينلا -؟

 . لجو زع هلل ًادبعتو ةبرق ؛ هفكتعم

 ..([89/) مقرب ملسمو « (907:) مقري يراخبلا هاور (۱)

 . (۱۹۰۷) مقرب ملسمو « )١( مقرب يراخبلا هاور (۲)
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 4 دجسم يف نوف راو 3: ىلاعت هلوقل : دجسم ىف فاكتعالا نوكي نأ -۴

 هنأ هنع لقني ملو« دجسملا يف فكتعي ناك ثيح لي هلعفلو . [1817: ةرقبلا ]

2# 

 و فاما ةالص هيف ماقت هيف فكتعي يذلا دجسملا نوكي نأ -

 واي ويسر يدوس يانا

 كرت يضتقي ةعامجلا ةالص هيف ماقت ال دجسم يف . فاكتعالا نأل « ةعامجلا

 يفاني اذهو « تقو لك فكتعملا جورخ راركت وأ« هيلع ةبجاو يهو ةعامجلا

 تميقأ ءاوس دجسم لك يف اهفاكتعا حصيف ةأرملا امأ « فاكتعالا نم دوصقملا

 كلذ ىلع بترت نإف « ةنتف اهفاكتعا ىلع بترتي مل اذإ اذه . ال مأ ةعامجلا هيف

 .ةعمجلا هيف ماقت هيف فكتعي يذلا دجسملا نوكي نأ لضفألاو . تعنم ةنتف

 . فاكتعالل أطرش سيل كلذ نكل
 الو ‹ ضئاحلا الو « بنجلا فاكتعا حصي الف : ربكألا ثدحلا نم ةراهطلا -ه

 . دجسملا يف ءالؤه ثكم زاوج مدعل ؛ ءاسفنلا

 E ل و و ا بعو

 يف ةليل فكتعأ نأ ةيلهاجلا يف ترذن ي ذإ « هللا لوسر اي : لاق رمع نأ امهنع

 هفاكتعا حص امل ًاطرش موصلا ناك ولف . "' !(ةكرذنب فوأ) لاقف « مارحلا دجسملا

 طرتشي الف « ناتلصفنم ناتدابع امهنألو . هيف مايص ال هنأل « ليللا يف

 ىرخألا دوجو امهادحإل

 : فكتعملل حابي امو هتابحتسمو فاكتعالا نامز : ةثلاثلا ةلأسملا

 نكر وه نمزلا نم ارادقم دجسملا ىف ثكملا : هتقوو فاكتعالا نمز ١-

 ةدم لقأ يفو « فاكتعالا دقعني مل دجسملا يف ثكملا عقي مل ولف « فاكتعالا

 تقو نأ -هللا ءاش نإ - حيحصلاو . ملعلا لهأ نيب فالخ فاكتعالا

 . )١1505( مقرب ملسمو « (۲۰۳۲) مقرب يراخبلا هاور )١(
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 الإ « لق نإو « نمزلا نم ًارادقم فاكتعالا حصيف « دح هلقأل سيل فاكتعالا

 فلك ىبنلا نع لقني مل هنأل ؛ ةليل وأ موي نع فاكتعالا لقي الأ لضفألا نأ الو

 . كلذ نود اميف فاكتعالا هباحصأ نم دحأ نع

 هللا يضر ةشئاع ثيدحل ؛ ناضمر نم رخاوألا رشعلا فاكتعالا تاقوأ لضفأو

 هافوت ىتح ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعي ناك يَ يبنلا نأ » : قباسلا اهنع

 . لضفألاو ىلوألا فالخ هنكل كلذ زاج « تقولا اذه ريغ ىف فكتعا نإف . "هللا

 ىف لخديمثءهيف فاكتعالا يوني يذلا دجسملا ىف نيرشعلاو يداحلا

 قئالعلا عطقيو 3 هقلاخب دبعلا اهيف ولخي ةدابع فاكتعالاو : هتاحتسم - ؟

 «ركذلاو « ةالصلا نم رثكيف « ةدابعلل غرفتي نأ فكتعملل بحتسيف « هاوس امع

 يتلا تاعاطلا نم كلذ وحنو « رافغتسالاو ) ةبوتلاو َ نآرقلا ةءارقو ) ءاعدلاو

 . ىلاعت هللا ىلإ هبرقت

 ثدحتلا امأ « مهلاوحأ نع لاؤسلاو « ديفي اميف سانلا ىلإ ثدحتلا هل حابيو

 نم عرش امو فاكتعالا دوصقم يفاني هنإف « هيف ةرورض ال اميفو « ديفي ال اميف

 , نامز نم ةعاس هيلإ ثدحتي نأو « هبراقأو هلهأ ضعب هروزي نأ هل حابيو . هلجأ

 ناك) : تلاق اهنع هللا يضر ةيفص ثيدحل ؛ مهعيدوتل هفكتعم نم جورخلاو

 يعم ماقف « تبلقناف « تمق مث , هتثّدحف اليل تيتأف ًافكتعم لي هللا لوسر
 . ىتيب ىلإ يندري : ينبلقيل ىنعمو . ثيدحلا 3 یا

 (1Y) مقرب ملسمو « )۰۲۰( مقرب يراخبلا هاور )۱(

 . (۲۱۷۰) مقرب ملسمو « (۲۰۴۰) مقرب يراخبلا هاور )۲(
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 ةفاظن ىلع ةظفاحملا عم « دجسملا يف مانيو « برشيو « لكأي نأ فكتعمللو

 . هتنايصو « دجسملا

 : فاكتعالا تالطبم : ةعبارلا ةلأسملا

 : ىلي امب فاكتعالا لطبي

 ثيدحلا ؛ جورخلا تقو لق نإو ءًادمع اا را

 ناك اذإ ةجاحل الإ تيبلا لخدي ال ناكو) : اهنع هللا ىضر ةشئاع

 . فاكتعالا نكر وهو « فكتعملا ىف ثكملا توفي جورخلا نألو . ()(ًافكتعم
 هلوقل ؛ دجسملا جراخ عامجلا ناك وأ اليل كلذ ناك ولو « عامجلا ١-

 . [180 ةرقبلا ] € دجلسملا ىف نو راو ھور شبی آو 7 : ىلاعت

 يف ةجوزلا ةرشابمو « ءانمتسالاك عامج نودب ةوهشب لازنإلا همكح يفو

 . جرفلا ريغ
 نونجملا حورخل ؛ ركسلاو نونجلاب فاكتعالا دسفيف « لقعلا باهذ -*

 . ةدابعلا لهأ نم امهنوك نع ناركسلاو

 . دجسملا يف ءاسفنلاو ضئاحلا ثكم زاوج مدعل ؛ سافنلاو ضيحلا -4

 ا ا و اة و اااه انا ةا

 . [ :٠٠ رمزلا ] 4 ا

 )١( مقرب يراخبلا هاور )9؟5١؟(.



 ححلا باتك :اسماخ

 : باوبأ ةعبس ىلع لمتشيو

 :لئاسم هيفو . جحلا تامدقم يف :لوألا بابلا

 : جحلا فيرعت يف : ىلوألا ةلأسملا

 . دصقلا : ةغللا يف جحلا

 تقو يف صو 0 هناكم يف كسانملا ءادأب هلل دبعتلا : عرشلا يفو

 . هلي هللا لوسر ةنس ىف ءاج ام ىلع« صوصخم

 : هلضفو جحلا مكح : ةيناثلا ةلأسملا

 هلوقل « ماظعلا هضورفو مالا ناكرأ دحأ جحلا : جحلا مكح ١-

 4 نیلا نعیم ًناقَرَك نم و یس و امتنان احجسالا ونيو » : ىلاعت
 [195: ةرقبلا] 1 4 هَل ماو حاوی ٠ ١ ىلاعت هلوقلو . [47 : نارمع لآ]

 : (..سمخ ىلع مالسإلا ينب) : اعوفرم امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحلو

 . جحلا اهنم ركذو
 . رمعلا يف ةدحاو ةرم عيطتسملا ىلع ىلع جحلا بوجو ىلع ةمألا تعمجأ دقو

 اهنم « ةريثك ثيداحأ جحلا لضف يف درو : هلضف -

 ال ةرافك ةرمعلا ىلإ ةرمعلا) :اعوفرم لَك ةريره يبأ ثيدح

 جح نم) : كلي لاقو . 03 سلا الإ ربع SE عار ءامبتي 31

 نم كلذ ريغ ىلإ . '(همأ هتدلو مويك عجر « قسفي ملو« ثفري ملف « هلل
 فاعلا

 ود اا
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 )١( مقرب ملسم هجرخأ )۱۳٤۹( .

 مقرب ملسمو « (1611) مقرب يراخبلا هجرخأ (؟) )1800( .
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 ؟ ةرم نم رثكأ رمعلا يف جحلا بجي له : ةثلاثلا ةلأسملا

 ثيدحل ؛ عوطت وهف كلذ ىلع داز امو ةدحاو ةرم الإ رمعلا يف جحلا بجي ال

 جحلا مكيلع هللا ضرف دق !سانلا اهيأ) : لاق هلي يبنلا نأ اَب ةريره يبأ

 ‹ تبجول معن : تلق ول) : لاقف ؟هللا لوسر اي ماع لكأ : لجر لاقف « (اوجحف

 ةجح الإ ةنيدملا ىلإ هترجه دعب جحي مل كلي يبنلا نألو « ١7 (متعطتسا الو

 . ةدحاو ةرم الإ عيطتسملا ىلع بجي ال جحلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو . ةدحاو

 هلوقل ؛ رذع ريغل هريخأتب مثأيو « هطورش تققحت اذإ هئادأب ردابي نأ هيلعو

 ور دو ٠ (هل ُضِرْعَي ام يردي ال مكدحأ نإف ؛ جحلا ىلإ اولجعت) : كي

 ‹ جحي ملف جحلا عاطتسا نم) : اضعب اهضعب يّوقي قرط نم . ًافوقومو ًاعوفرم
 ا ا دوي هاف نا كسلا

 : جحلا طورش : ةعبارلا ةلأسملا

 : طورش ةسمخ جحلا بوجول طرتشي
 طرش مالسإلا نأل ؛ هنم حصي الو رفاكلا ىلع جحلا بجي الف : مالسإلا ١-

 . ةدابعلا ةحصل

 نأل ؛ هنونج لاح يف هنم حصي الو نونجملا ىلع جحلا بجي الف : لقعلا -؟

 O ل ل ل

 ملقلا عفُر) : لاق كي هللا لوسر نأ بیم ىلع ثيدح ىف امك « قيفي ىتح

 يا لج ید بسلا و ا ی نا نع ةثالث نع

 . یف _

 . (۱۳۴۳۷) مقرب ملسم هاور )١(

 ًأرطي ام يأ : (هل ضرعي ام) ىنعمو .( مقرب ءاورإلا) ىنابلألا هنّسحو « )۳٠٤١/١( دمحأ هاور (۲)

 5 هل ثدحيو

 . )۳۳۷/٤( راطوألا لين : رظنا (۳)

 . (۲۹۷ مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو « )۲٠٤۱( مقرب هجام نباو « (4401) مقرب دواد وبأ هاور )٤(
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 عوفرمو فيلكتلا لهأ نم سيل هنأل ؛ يبصلا ىلع جحلا بجي الف : غولبلا -*

 هجحف جح ول نكل« (. ..ةثالث نع ملقلا عفر) : يضاملا ثيدحلل غلبي ىتح ملقلا هنع

 فالخ الب « مالسإلا ةجح نع هيفكي الو « ًازيم نكي مل اذإ هيلو هل يونيو « حيحص
 هايس ا م نبا هاور امل ؛ ملعلا لهأ نيب

 مث جح يبص اميأ) : ولج هلوقلو . ١١ (رجأ كلو معن) : لاق ؟جح اذهلأ هللا لوسر

 يشع وب اوي

 ول نكل ءائيش كلمي ال كولم هنأل ؛ دبعلا ىلع جحلا بجي الف : ةيرحلا -5

 ا معلا لجأ يجاوب هديس نذإب ناك نإ هجح حص جح

 قاق ا ا ياللا ينس هيفا قتعأ مث « هقر لاح يف جح
 : هركذ ىضاملا ثيدحلا ىف هي ا هلوقل ؛ هقر لاح ىف جح ام هنع ئزجي الو

 . (ىرخأ ةجح هيلعف « قتع مث جح دبع اميأو)
 4 اليِسِهَبلإ ءاَطَتَسآِن مي عِحريَداَلعهَنَو » : ىلاعت هلوقل : ةعاطتسالا -

 نم يفكيو هيفكي اداز كلي ال ناك نأب ء ايلام عيطتسملا ريغف [۹۷: نارمع لآ]

 ايي ا ا ا ل و ما تالا ناكل اس

 قيرطلا ناك وأ ءرفسلا قاشم لمحتو بوكرلا نم نكمتي الو ًاضيرم وأ « اريبك
 فاخي ام كلذ ريغ وأ « ءابو وأ« قرط عاطق هب نوكي نأك « نمآ ريغ جحلا ىلإ

 لاق دقو , عيطتسي ىتح جحلا هيلع بجي ال هنإف , هلامو هسفن ىلع هعم جاحلا

 يذلا عسولا نم ةعاطتسالاو [185: ةرقبلا] NLN ىلاعت

 رفس ىف اهقفاري يذلا مرحلا دوجو : ةأرملا جح يف ةعاطتسالا نمو « هللا هركذ

 E E نجم هردب هريغل الو جحلل رفسلا اهل زوجي ال هنأل ؛ جحلا
 الإ 56 مايأ ةثالث نوكي اوفس رفا نار الا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي

 )١( مقرب ملسم هاور )75*١( .

 خيشلا هححصو )١1794/5( يقهيبلاو « يدنسلا بيترتب (47) مقرب هدنسم يف يعفاشلا هجرخأ (۲)

 . (985 مقرب ءاورإلا) ينابلألا

 . (1740) مقرب ملسم هاور (؟)
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 لجرلل لَو هلوقلو « !!(اهنم مرحم وذ وأ اهوخأ وأ اهجوز وأ اهنبا وأ اهوبأ اهعمو
 قلطنا) : اذك ةوزغ ىف تبتتكا ىنإو « ةّجاح تجرحخ ىتأرما نإ : لاق يذلا

 . ةمثآ نوكتو « حيحص اهجحف مرحم نودب تجح اذإف . !!(اهعم جحف

 : كلذ ةلدأو ةرمعلا مكح : ةسماخلا ةلأسملا

 هلوقل؛رمعلا يف ةدحاو ةرم عيطتسل ةسما ,لع ةرمعلا جيت

 ال ةشئاعل للي يبنلا لوقلو « [195: ةرقبلا] هل اواو # : ىلاعت

 جحلا : هيف لاتق ال داهج نهيلع معن) : لاق ؟داهج ءاسنلا ىلع له : هتلأس

 الو جحا عيطتسي ال هابأ نأ ةلاجف ال نيزر تا اک هلوقلو لا

 . '(رمتعاو كيبأ نع جح) : لاق . نعظلا الو « ةرمعلا

 . ىعسلاو « فاوطلاو < مارحإإلا : ةثالث اهناكرأو

 : ةرمعلاو جحا تيفاوم : ةسداسلا ةلأسملا

 تيقاوملا مسقنتف « اهنمز وأ ةدابعلا عضوم وه : ًاعرشو . دحلا وه : ةغل تاقيملا

 . ةيناكمو ةينامز : ىلإ
 : ةرمعلاو جحلل ةينامزلا تيقاوملا امأ

OLEملا  

 a TT ثمرات هون ريشا : ىلاعت ا اهيف

 ةححلا ودو <« ةدعقلا ودو

 11841 م لسو 0810 مقري قراختبلا كور هيلغ فخم )
 . (۲۳۹۲ مقرب هجام نبا ننس حيحص) ينابلألا هححصو « (۲۹۰۱) مقرب هجام نباو « (1190/5) دمحأ هاور (۲)

 دمحأو <( )٤ مقرب هجام نباوء«(١١١/ه) يئاسنلاو 6٠(. ) مقرب دواد وبأ هاور (۳)

 . ۲٤۷۳( مقرب يئاسنلا حيحص) ينابلألا هححصو«(؟55/1)
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 جاحلل زوجي ال يتلا دودحلا يهف : ةرمعلاو جحلل ةيناكملا تيقاوملا امأو

 نبا ثيدح ىف كي هللا لوسر اهنّيب دقو . مارحإ الإ اهزواجتي نأ رمتعملاو

 . ةفيلحلا اذ ةنيدملا لهأل لي هللا لوسر َتَقَو) : لاق امهنع هللا يضر سابع

 ‹ نهل نه « ململي نميلا لهألو « لزانملا نرق دجن لهألو « ةفحجلا ماشلا لهألو

 نمف كلذ نود ناك نمو « ةرمعلاو جحلا دارأ نم نهلهأ ريغ نم نهيلع ىتأ نلو
 نودع تین ا هذه ن نيش الا اک ع ضن اا قبيح

 هيلعف عوجرلا نم نكمتي مل نإو « نكمأ نإ اهيلإ عوجرلا هيلع بجو مارحإ
 . مرحلا نيكاسم ىلع اهعّرويو « ةكم يف اهحبذي ةاش يهو « ةيدف

 ال هلوقل ؛ مهنكامأ نم نومرحُي مهنإف « تيقاوملا نود مهلزانم تناك نم امأ

 . (أشنأ ثيح نمف كلذ نود ناك نمو) : قباسلا ثيدحلا ىف

 قارعلا لهأ لهمو) : ظفل يفو . )١1١81( مقرب ملسمو « )١1574( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )١(
 : (قرع تاد
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 کک

 :قاتلاسم هيفو .ةتابجاوو جحلا ناكرأ يف :يناثلا بابلا

 : جحلا ناكرأ يف : ىلوألا ةلأسملا

 : يه « ةعبرأ جحلا ناكرأ

 ريغب حصي الف ةضحم ةدابع جحلا نأل ؛ هدصقو جحلا ةين وهو : مارحإلا ١-

 لامعألا امنإ) : ويي يبنلا لوق كلذ يف لصألاو « نيملسملا عامجإب ةين

 اَنّيَعُم اهب قطنلا جحلا يف لضفألا نكل « بلقلا اهلحم ةينلاو « (تاينلاب
 . ل6 هلعف نم كلذ توبثل « هاون يذلا كسنلا

 جحلا) : كلي هلوق هليلدو « عامجإلاب نكر وهو : ةفرعب فوقولا -؟

 موي رجف عولط ىلإ « ةفرع موي لاوزلا دعب نم : فوقولا تقوو « "7 (ةفرع
 . رحنلا

 ةضافإلا دعب نوكي هنأل ؛ ةضافإلا فاوط ىمسيو : ةرايزلا فاوط ٠-

 : ىلاعت هلوقل ؛ عامجإلاب نكر وهو ‹ ضرفلا فاوط ىمسيو « ةفرع نم
 . [:: جملا] 4 ٍقيِضَعْلا ِت َيَبْلاَأَوطَيلَو هرو داوو يلو رهت او صقل
 اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل ؛ نكر وهو : ةورملاو افصلا نيب ىعسلا -

 ةو لاو اغلا فط مل هترمع الو ئرما جح هللا منأ ام تلف

 . ()(يعسلا مكيلع بتك هللا نإف اوعسا) : كي

 ىتح « هجح متي مل اهنم انكر كرت نمف « اهب الإ جحلا متي ال ناكرألا هذهو

 . هب ىتاي

 )١( مقرب يراخبلا هاور )١( « مقرب ملسمو )/١11019( .
 كردتسملا يف مكاحلاو « (؟55/0) يئاسنلاو « )١449( مقرب دواد وبأو « (889) مقرب يذمرتلا هاور (۲)

 . (۲۸۲۲ مقرب يئاسنلا حيحص) ينابلألا هححصو « هححصو (۲۷۸/۲)

 . (۱۲۷۷) مقرب ملسم هاور (۳)

 قيلعتلا) ينابلألا هححصو « (48/6) يقهيبلاو « (؟57584) مقرب ةميزخ نباو « (4؟5/١5) دمحأ هاور )٤(

 . (؟57 35/4 ةميزخ نبا حيحص ىلع
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 : جحلا تابجاو : ةيناثلا ةلأسملا

 ١- ًاعرش هل ربتعملا تاقيملا نم مارحإلا .

 - ىلإ فقو هلي يبنلا نأل ؛ اراهن اهاتأ نمل ليللا ىلإ ةفرعب فوقولا

 (مككسانم ىنع اوذخ) : لاقو « -هتجح ةفص يف يتأيس امك - بورغلا .
 الع هلعفل ؛ هلبق اهافاو نإ « ليللا فصتنم ىلإ رحنلا ةليل ةفلدزمب تيبملا -۳

 لو

 . قيرشتلا مايأ يلايل ىنمب تيبملا - 4

 ا تارمجلا يمر -

 * رقم كا نو # : ىلاعت هلوقل ءهريصقتتلا وأ قلحلا -5

 . كلذب هرمأو « ةي هلعفلو « [۲۷: حتفلا]

 هللا يضر سابع نبا ثيدحل ؛ ءاسفنلاو ضئاحلا ريغل عادولا فاوط ا

 ةأرملا نع ففخ هنأ الإ « تيبلاب مهدهع رخآ نوكي نأ سانلا رمأ) : امهنع

 قالا

 ال « هجح حصو مدب هربج ًايسان وأ ًادماع تابجاولا هذه نم ًابجاو كرت نمف

 وأ ائيش هكسن نم ىسن نم) : لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع تبث

 ۰ ( ا قريلف هكرت

 : ننسلا هذه مهأ نمو . ةنس وهف لامعألا نم ركذ ام ىوس امو

 ١- نيضيبأ نيبوث سبلو بيطتلاو مارحإلل لاستغالا .
 ١- هذخأ مزلي امو براشلا صقو طبإلاو ةناعلا رعش ذخأو رفاظألا ميلقت .

 . نراقلاو درفملل مودقلا فاوط -*

 . مودقلا فاوط نم ىلوألا طاوشألا ةثالثلا يف لّمّرلا -

 . (۱۴۲۸) مقرب ملسمو « (1108) مقرب يراخبلا هجرخأ (1)
 نم سابع ا نع تات وهو « امهريغو (١6٠١/ه) يقهيبلاو « (o1۲) مقرب )۱4۹1/۲( ينطقرادلا هاور )۲(

 . (۲۹۹/۲ ءاورإلا) ىنابلألاو ۱۸٤/۱۲( راكذتسالا) ربلادبع نبا لاق امك « هلوق
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 هقتاع تحت ءادرلا طسو لعجي نأ : وهو « مودقلا فاوط يف عابطضالا -ه

 . رسيألا هقتاع ىلع هيفرطو . نمألا

 . ةفرع ةليل ىنمب تيبملا -5

 . ةبقعلا ةرمج يمر ىلإ مارحإلا نيح نم ةيبلتلا ۷

 . ايدقت ةفلدزمب ءاشعلاو برغملا نيب عمجلا -۸

 الإو ءرسيت نإ قورشلا ىلإ رجفلا نم مارحلا رعشملا دنع ةفلدزمب فوقولا -4
 . فقوم اهلك ةفلدزمف
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 :لئاسم هيفو . يدهلاو ةيدغلاو تاروظحملا يف :ثلانلا بابلا

 . مارحإلا تاروظحم يف : ىلوألا ةلأسملا

 : ةعست يهو « ًاعرش هلعف مرحلا ىلع عنتمي ام يهو

 بايثلاو ليوارسلا نم وضعلا وأ ندبلا ردق ىلع لّصفملا وهو . طيخما سبل ١-

 صاخ روظحما اذهو . ليوارسلا سبل هل زوجيف ارازإ دجي مل نمل الإ امهريعو

 امك < نيزافقلاو ںاقنلا الإ بايثلا نم تءاش ام سبلتف ةأرملا امأ « لاجرلاب

 . ناتج

 نق هل رر هک یت كاا ودب ايف وأ هالي ىف يللا ناعما >1

 . هيف بيط ال اب لاحتكالا هلو ٠ ضرألا تابن نم ةبيط ةحئار هلام

 نإو « قفرب هسأر لسغ هل زوجيو « ىثنأ وأ ناك اركذ « رفظلاو رعشلا ةلازإ -۴

 . هيمر هل زاج هرفظ رسكنا

 . ةرجشك اهوحنو ةميخلاب لالظتسالا هلو « هل قصالمب لجرلا سأر ةيطغت -
 اب اههجو ةيطغت نم ةعونم ةأرملاو . ةجاحلا دنع ةيسمشلاب لظتسي نأ مرحملل زوجيو

 دوجو دنع رامخل اب اههجو ةيطغت اهيلع بجيو « عقربلاو باقنلاك هردق ىلع لمع

 ام بايثلا نم تءاش ام سبلتو « نيزافقلا سبل نم ةعونعو « بناجألا لاجرلا
 : ًاهركم وأ ًايسان وأ ًالهاج « ًاطيخم سبل وأ « هسأر ىّطغ وأ ء بيطت نمف . اهبساني
 . (هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأل ىفع) : هلم هلوقل ؛ هيلع ءىش الف

 . روظحلا اذه ةمادتسا عنم هيلعف « هاركإلا لاز وأ « يسانلا ركذ وأ« لهاجلا ملع ىتمف
 . هريغلو هل حاكنلا دقع -ه

 فوقولا دعب ولو « لوألا للحتلا لبق جحلل دسفم وهو « جرفلا يف ءطولا -

 رظنلاو سمللاو ةلبقلا اذكو « كسنلا دسفت الو « جرفلا نود اميف ةرشابملا -/
. 
 و

۷۹ 



 هي ىبنلا رمأ يتلا ىق قساوفلا لتف هل زوجيو 3 هدايطصاو ربلا ديص لتقف -۸

 ةادحلاو برقعلاو ةرأفلاو بارغلا : , ى هريعو مرحملل مرحلاو لحلا يف اهلتقب

 الو ةراشإلاب ال وبلا ديض لق ىلعاةناعإلا هل زوجي الو. زوقعلا تلكلاو ةو

 2 يذؤملا ريغ بطرلا هتابن وأ مرحلا رجش عطق هريغ الو مرحملل زوجي ال -4

 امو « رخذإإلا مرحلا رجش نم ىنثتسيو « قيرطلا يف ةيذؤملا لاصوألا عطق زوجيو

 : تاروظحلا ةيدف : ةيناثلا ةلأسملا

 ةيطغتو « بيطلاو « طيخلا سبلو « رفاظألا ميلقتو ءرعشلا قلحل ةبسنلاب -

 نيب رييختلا ىلع اهيف ةيدفلا : ينملا لازنإ ريغب ةرشابملاو « ةرظنب ءانمإلاو « سأرلا
 1 : ةثالث فانصأ

 ١- مايأ ةثالث مايص .

 . نيكاسم ةتس ماعطإ وأ -

 . ةاش حبذ وأ -۳

 مصو « كسأر قلحا) : هسأر ماوه هاذآ نيح ةرجع نب بعكل ةي هلوقل

 عقب ةيلق ننن (7١(ةاش كسنا وأ « نيكاسم ةتس معطأ وأ « مايأ ةثالث

 1 جحا دسفت الو« مارحإلاب ةمرحم اهنأل ؛ لاعفألا

 ميوقت وأ « معنلا نم لثملا حبذ نيب ديصلا لتاق ريخيف : ديصلا لتقل ةبسنلاب امأو -

 نيكسم لك معطيف « ةرطفلا يف ئزجي ًاماعط هتميقب يرتشيو « فلتلا لحم لثملا

 ميسم لك اقل رع وف ةريعش را ربح رح نو اس يع رارادم
E ETمولتن # ا  Eبک معلا مرام لم ار جف ادعم  
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 وأ «ةرستانبغ ينم لازنإو ؛ لوألا للحتلا لبق جحلا يف و ءطولل ةيعستلاب امأو -

 ناك نإو ىتح « جحلا دسفي هنإف : رظن راركت وأ « ةوهشب سمل وأ « ليبقت وأ « ءانمتسا

 5 ةبوتلاو « جحا ءاضقو « ةنذب كلذ ىف بجيو . ًاهركم وأ الهاج وأ ًايهاس عماجم ا

 . ةاش كلذ يف بجيو « جحلا دسفي ال هنإف « لوألا للحتلا دعب امأو

 دقعلا نوكي اغنإو « ةيدف كلذ ىف بجي الف : حاكنلا دقعل ةبسنلاب امأو -

 . ًادساف

 ةرجشلا نمضتف ف : يمدالا هعرزي مل يذلا هتابنو مرحلا رجش ak امأو -

 5 موقتم هن ال هتميقب قرولاو تالا نمصيو < ةرقبب اهقوف امو ةأشب افرع ةريغصلا

 : هماكحأو يدهلا ىف : ةثلاثلا ةلأسملا

 -منغلاو رقبلاو لبإلا - ماعنألا ةميهب نم مارحلا تيبلا ىلإ ىدهي ام : يدهلا
 . ىلاعت هللا ىلإ ابرقت

 : يدهلا عاونأ

 ؛ مارحلا دجسملا رضاح نكي مل نم ىلع بجاو وهو : نارقلاو عتمتلا يده ١-
 4 ِقيَدَمْلاَِوَرَْيَيَس ساف حل ورعب متت نف ¥ : ىلاعت هلوقل ؛ ناربج ال كسن مد وهو

 . :١95[ ةرقبلا]

 مايأ يف اهمايص زوجيو < جحلا ىف ؤو مايأ ةثالث ماص هنمث وأ يدهلا مدع نإف

 ك فايا كرم ايصف دک لف » : ىلاعت هلوقل ؛ هلهأ ىلإ عجر اذإ 00
Rsنارقلاو عتمتلا يده نم لكأي نأ جاحلل بحتسيو [157:ةرسقبلا]  

 مسن حز € تلاوات اراک » ىلاعت لوقل
 روظحم ساكت 5 بجاو كرتل ةبجاولا ةيدفلا وهو : ناربحلا يده -؟

 : ىلاعت هلوقل ؛ هببس دوجو دنع راصحإلا ببسب وأ « مارحإلا تاروظحم نم
 نم يسن نم) : سابع نبا لوقلو « [143: ةرقبلا] % ىدا نورسی سا افرول نا $
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IEنو ريان  
 . مرحلا ءارقف ىلع هب قدصتي لب « هنم لكألا زوجي ال عونلا اذهو

 0 يبنلاب ءادتقا ؛ رمتعم لكلو جاح لكل بحتسم وهو : عوطتلا يده -

 . عادولا ةجح ىف ةندب ةئام ىدهأ دقف

 « تخبطف « ةَعْضَبب روزج لك نم رمأ ةَ يبنلا نأل ؛ هنم لكألا بحتسيو

 « وللا رم دبطملا ةعيعلاو .٠ اهقرم نم برشو « اهنم لكأو
 ‹ ىلاعت هللا ىلإ ابرقت ؛ اهب حبذتل ةكم ىلإ اياده ثعبي نأ مرحلا ريغل زوجيو

sS 
 بجيو « مارحلا تيبلا دنع هللا ىلإ ا ام وهو :رذنلا يده-٤

 4 َمُهَروُدُكَأ ف وُيْلَوَهَتَفتْأوصَعَيْلَرُت# : ىلاعت هلوقل ؛ رذنلا اذهب ءافولا

 . يدهلا اذه نم لكألا زوجي الو . [۲۹: جحلا]

 : يدهلا حبد تقو

 مايأ رخآ ىلإ « رحنلا موي ديعلا ةالص دعب نم هتقو أدبي نارقلاو عتمتلا يده

 :قيورشتلا

 كرتل ةبجاولا ةيدفلا كلذكو « هلعف نيحف سبللاو ىذألا ةيدف حبذ امأ

 . بجاو

 درت يسرا E عسر ةاضرمر يب رهو داجج اصح دايو

 . [195: ةرقبلا] 4 يدهس ا ارقص ناف :  ىلاعت هلوقل

 : : حبذلا ناکم

 نم ءزج يأ يف هحبذ نإو « ىن هحبذي نأ ةنسلا : نارقلاو عتمتلا يده

 . زاج مرحلا ءازجأ

 ادع « مرحلا ىف الإ حبذت الف روظحلا لعفو بجاولا كرت ةيدف كلذكو

 . ناكم لك يف هئزجيف مايصلا امأ . هعضوم يف هحبذيف «راصحإلا يده

 . (۱۷۷) ص يف هيلع مالكلا مدقتو « (151/0) يقهيبلا هاور (۱)
 . )١5١18( مقرب ملسم هاور (۲)

 لكل



 0 00 ؛ هلهأ ىلإ عجر اذإ رد جحلا يف ف مايأ ةثالث موصي نأ بحتسملاو

 عبس دي را ةا دك نف نفی دلا نورسی رسی اف س ےک رار رف خم ادو »م

 [195: ةرقبلا] ع ع |

 ی یر كتاب یاب اق و یق با ةو ج حانت مرآ بحسم
 . كلو كنم اذه مهللا « هللا مسب : حبذلا دنع لوقي نأ

 : اهسفن ةيحضألا طورش ىهف : يدهلا طورش امأ

 ١- (منغلاو رقبلاو لبإلا) ا مج نم نوكي نأ .

 جرعلاو روعلاو ضرملاك « ءازجإلا عنمت يتلا بويعلا نم ًايلاخ نوكي نأ -
 ::لازهلاو

 ناهس رقتلاو تاس نسمح بآلاف : ةعورشملا نيسلا ةف ر فار نأ ت؟

 . رهشأ ةتس نأضلاو « ةنس زعملاو
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 .٠ روهشملا رباج ثيدح جحلا ةفص يف ملعلا لهأ دنع لصألا
 رف انل صخلتف غي ا ىبنلا نع ةتباثلا ةحيحصلا تاياورلا انعيتت دقو

 : ةيلاتلا ةفصلا اهعومجم

 ام ذخأيو « لستغي نأ هل بحتسي هنإف تاقيملا ىلإ كسنلا ديرم لصو اذإ

 ملقيو « براشلاو ةناعلاو طبإلا رعشك < هذخأ لحي ء«رعش نم هذخأ ىلإ جاتحي

 « كسنلا يف لوخدلا ةين لبق هندب يف بيطتيو « طيخلا نم لجرلا درجتيو « هرفاظأ
 . بايث نم تءاش اميف ةأرملا مرحتو . نيضيبأ نيفيظن ءادرو ًارازإ لجرلا سبليو

 هلالهإ نوكي نأ لضفألاو . ديري يذلا هكسنب لهيو « هئادرب هيفتك لجرلا يطغيو

 هكسن مامتإ نم هعنمي قئاع نم فاخي مربعا كانك دإو» اد ىلع ىرستيما اذإ

 . ينتسبح ثيح لحم نأ طرَتْشَي هنإف كلذ وحن وأ قيرط عطق وأ ضرمك
 ال ةجح هذه مهللا : لوقيو ةلبقلا البقتسم هلالهإ دنع نوكي نأ بحتسيو

 كيرش ال كيبل« كيبل مهللا كيبل : ةيبلتلا يف ٌعَرْشَيو ء. ةعمس الو اهيف ءاير

 ةباحصلا ناكو . كل كيرش ال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ« كيبل كل

 ‹ ةيبلتلاب هتوص عفري نأ نسيو . لضاوفلا اذ كيبل« جراعملا اذ كيبل : نوديزي

 نأب لجرلا عبطضا فوطي نأ دارأ اذإف « لستغي نأ هل بحتسا ةكم لصو اذإف

 لاح نوكي نأ طرتشيو . هئادرب رسيألا هفتك ىطغيو « نميألا هفتك نع فشكي

 تلف هتك مل نزف كلت ودا ا وا ير فرا
 لعفيو « اهلّبقي الو « هديب هيلإ ريشي كلذ هنكمي مل نإف « هدي لّبقو « هديب هملتسا
 هللا مسبب فاوطلا أدتبا نإو « ريبكتلاب طوش لك أدبيو « طوش لك دنع كلذ

 همالتسا هنكمي مل نإف « هلّبقي ملو هملتسا يناميلا نكرلا ىتأ اذإو « نسحف ربكأ هللاو

 رجحلاو يناميلا نكرلا : امهو - نينكرلا نيب لوقيو « ربكي الو « هيلإ ريشي ال هنإف
 . رانلا باذع انقو « ةنسح ةرخآلا يفو . ةنسح ايندلا يف انتآ انبر : - دوسألا
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 ىلوألا ةثالثلا طاوشألا يف لُمْرَي نأ بحتسيو « ءاش اب فاوطلا ةيقب يف وعديو

 ىطغ طاوشأ ةعبس 2 اذإف « ةعبرألا يف يشميو -ودعلا نودو يشملا قوف لّمّرلاو -

 4 لصْمهانإ ماقما او # :أرقف ميهاربإ ماقم ىلإ ذفن مث « هئادرب هيفتك

 يفو (نورفاكلا) ةروسب ىلوألا يف ارقي ماقملا فلخ نيتعكر ىلصيو :٠٠١[ ةرقبلا]

 « هوحنو ماحزل ماقملا فلخ ةالصلا نم نكمتي مل نإف (صالخإلا) ةروسب ةيناثلا
 نراقلاو درفملل مودقلا فاوط وه فاوطلا اذهو « دجسملا نم ناكم يأ يف ىلص

 ‹ هسأر ىلع بصيو « مزمز نم برشي نأ هل عرشي مث « عتمتملل ةرمعلا فاوطو
 lg ىلإ جرحي مكان رسم د[ رعايا رب رجلا ىلإ ريا

 افصلا ىقري مث [158 : ةرقبلا] 4 اريام نيكي ورملاواقصلا نإ # : لجو زع هللا

 هلإ ال « اثالث ربكأ هللا : لوقيو « هيدي عفريو « ةلبقلا لبقتسيو « تيبلا ىري ىتح
 هلإ ال ءريدق ءىش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ

 ثالث كلذ لعفي « هدحو بازحألا مزهو « هدبع رصنو ؛ هدعو زجنأ هدحو هللا الإ

 نيليملا نيب ىعسيو « ةورملا ىلإ ًايشام لزني مث « اليوط اهنيب وعديو تارم
 ىقري ىتح يشع مث « ءاسنلا نود ك د ايعس نووصخالا

 ىلإ ةورملا نم مث , طوش اذهو « افصلا ىلع عنص ام لثم اهيلع عنصيف « ةورما
 درفملل جحلا ىعس اذهو . طاوشأ ةعبس يعسلا متي ىتح رخأآ طوش افصلا

 . عتمتملل ةرمعلا يعس وهو « امهمارحإب نايقبي لب « هدعب ناللحتي الو « نراقلاو

 ناك اذإ ىتح « هسبالم سبلي مث هرعش ريصقتب هترمع نم عتمتملا للحتيو
 « هناكم نم جحلاب عتمتملا مرحأ -ةجحلا يذ نم نماثلا موي وهو - ةيورتلا موي

 تاقيملا دنع هلعف ام لعفي نأ هل بحتسيو . اهبرقو ةكمب نيلحلا نم هريغ اذكو

 « نيّبلم ىنم ىلإ جاجحلا عيمج هجوتيو . فظنتلاو بيطتلاو لاستغالا نم

 ريغ نم ةيعابرلا رصقب رجفلاو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا ىنم يف نوُلصيو
 لزني نأ هل رّسيت ْنِإف . ةفرع ىلإ جاحلا ريسي عساتلا مويلا ةحيبص يف مث « عمج
 ةبطخ هبئان وأ مامإلا بطخ سمشلا تلاز اذإو . نسحف لاوزلا ىلإ ةرمنب
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 . ةفرع لخدي مث « رهظلا تقو يف ًاعمجو ًارصق رصعلاو رهظلا يلصي مث « ةريصق
 عفريو « ةلبقلا لبقتسيو « ةفرع دودح لخاد يف هنأ نقيتي نأ جاحلا ىلع بجيو

 كلذ يف ءاعدلاو ركذلاو عرضتلا يف دهتجيو « هللا دمحيو « يبليو وعدي هيدي
 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : مويلا كلذ يف لاقي ام لضفأو . ميظعلا مويلا

 ؛ ارطفم مويلا كلذ يف نوكيو « ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل « هل

 برغت نأ ىلإ « ًاللذتنم ًاعرضتم ًافقاو لاري الو« ةدابحلا ىلع هل ىوقأ هنأل

 ةفلدزم يتأي ىتح ًايّبلم ريسيو « ةنيكسب ةفرع نم ضافأ تبرغ اذإف « سمشلا
 اوجرخي نأ ةفعضلل صخرو « ءاشعلا رصقيو ًاعمج ءاشعلاو برغملا اهب يلصيف

 لبقتسي مث « رجفلا يلصي ىتح ةفلدزم يف يوقلا ىقبيو « ليلب ةفلدزم نم
 لبق ةفلدزم نم عفدي مث ءادج رفسي ىتح هللهیو هرب دو هللا دمحيو ةلبقلا

 ‹ قيرطلا نم تايصح عبس طقتليو « ًايبلم « « ةنيكسلا هيلعو « سمشلا عولط

 عطقيو ةاصح لك عم ربكي تايصح عبسب اهامر ةبقعلا ةرمج ىتأ اذإ ىتح

 فوطي مث ‹ هسأر قلحي مث « هنم لكأي نأ بحتسيو « هيده رحني مث « ةيبلتلا

 ملو انراق وأ ادرفم ناك وأ « ًاعتمتم ناك نإ جح لا يعس ىعسيو « ةضافإلا فاوط

 « قلحلاف « حبذلاف « يمرلا : لامعألا هذه بيترت ةنسلاو . مودقلا فاوط عم عسي

 ةثالث نم نينثا لعف اذإو « جرح الف رخآ ىلع اهنم ادحاو مق نإف ء ريصقتلا وأ

 ناك نإ ‹ يعسلا عم فاوطلاو « ريصقتلا وأ قلحلاو « ةبقعلا ةرمج يمر- لامعأ

 الإ مارحإلاب هيلع مرح ءيش لك هل لحو لوألا للحتلا للحت -يعس هيلع

 ‹ ءاسنلا ىتح ءىش لك هل لحيف ربكألا للحتلا للحت ةثالثلا لعف اذإف . ءاسنلا

 موي ثالثلا تارمجلا يمريو « ابوجو رشع يناثلاو رشع يداحلا ةليل ىنمب تيبيو

 يناثلا مويلا يف كلذكو ىربكلا مث ىطسولا مث ىرغصلاب ًائداب رشع يداحلا

 ىرغصلا ةرمجلا ىمر اذإو ءرجفلا عولط ىلإ لاوزلا نم يمرلا تقو أدبيو ءرشع
 اذإو . وعدي هيدي ًاعفار ةلبقلا ًالبقتسم موقيو « هنيمب نع ًاليلق مدقتي نأ هل نس

 . ةلبقلا لبقتسيو لامشلا تاذ ذخأيو « مدقتي نأ هل نس ىطسولا ةرمجلا ىمر
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 لجعتي نأ دارأ نإف « ةبقعلا ةرمج دعب فقي الو « هيدي ًاعفار وعدي ًاليوط موقيو
 نإف ء سمشلا بورغ لبق رشع يناثلا موي ىنم نم جرخي نأ هيلع بجي هنإف
 مث . رشع ثلاثلا ةليل تيبم هيلع بجو « اراتخم ىنم يف سمشلا هيلع تبرع
 رخآ لعجيو « عادولا فاوط فوطي نأ هيلع بجو ةكم نم جرخي نأ دارأ اذإ

 . ءاسفنلاو ضئاحلا نع فاوطلا اذه طقسيو « فاوطلا تيبلاب هدهع
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 .ةنيدملا يف اهترايز عرشت يتلا نكامألا يف :سماخلا بابلا

 :لئاسم هيفو

 : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دجسم ةرايز : ىلوألا ةلأسملا

 ‹ ةنسلا مايأ نم تقو يأ يف هيلإ لحرلا شو هي يبنلا دجسم ةرايز نست

 يف اهل لخد الو« صاخ تقو اهل سيلو « هدعب مأ جحلا لبق كلذ ناكأ ءاوس

 روزي نأ جحلا ىلإ مدق نمل يغبني نكل « هتابجاو نم الو هطورش نم تسيلو « جحلا

 ىلإ رفسلا هيلع قشي نم ةصاخبو « اهدعب وأ جحلا ةضيرف ءادأ لبق لِي
 ےس د

 مظعأو مهب قفرأ ناكل « هيف اولصو يوبنلا دجسملاب جاجحلا رم ولف . نكامألا هذه

 ةالصلل يوبنلا دجسملا ةرايزو « جحلا ةضيرف ءادأ : نيينسحلا نيب اوعمجلو مهرجأل
 لخد الو « جحلا تالمكم نم تسيل ةرايزلا هذه نأب -قبس امك- ملعلا عم « هيف

 . ةتبلآ جحلا نيبو اهنيب طابترا الو « ةرايزلا هذه نودب ماتو لماك جحلاف « هيف اهل

 : اهنم ةريثك هيف ةالصلاو هلي هدجسمل لاحرلا دش ةيعورشم ىلع ةلدألاو

 مارحلا دجسملا : دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال) : كل هلوق ١-

 ! (١)(ىصقألا دجسمو يلي لوسرلا دجسمو

 , هاوس اميف ةالص فلأ نم ريخ اذه يدجسم ىف ةالص) : كك هلوقو -؟

 0 (")(مارحلا دجسملا الإ

 هيف ةالصلل وب يبنلا دجسم ةرايز ةيعورشم ىلع لدت صوصنلا هذهف

 هذه ريغل لاحرلا دش مرحي هنأ ىلع ًاضيأ لدتو  اهرجأ ةفعاضمو اهلضفل

 ءاحنأ يف ناكم يأل رفسلاو ةرايزلا عرشت الف « ةدابعلا دصقل ةثالثلا دجاسملا

 يبنلا دجسم ىف ةالصلل ةنيدملا ذصقو . ةثالثلا دجاسملا هذه ىلإ الإ « ةرومعملا

 . ةقباسلا ةلدألا مومع نم مدقت امل ؛ ءاسنلاو لاجرلا قح يف عورشم هِي
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 هلجر مدقي نأ هل بحتسا دجسملا ىلإ رفاسملا لصو اذإف : ةرايزلا ةيفيك امأ

 مسب : دجسم يأ لوخد دنع عورشملا ءاعدلا لوقيو « دجسملا هلوخد لاح ىنميلا

 . كتمحر باوبأ ىل حتفا مهللا « هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا

 4 ريس منيو وي او دعو و هدجسمل سيلو
 نيب ام) : كيب هلوقل ؛ لضفأ وهف ةضورلا يف اهالص نإو « دجسملا نم ناكم
 0 !(ةنجلا صاير نم ةضور يربنمو يتيب

 نأو . هيف سمخلا تاولصلا ءادأ ىلع ظفاحي نأ هل ىغبني بب هدجسم راز نمو

 رجألل ًاباستحا ؛ ةفيرشلا ةضورلا ىف ةلفانلا ةالصو ناغرا ركذلا نم هيف رثكي

 صرحيو « اهيلإ مدقتي نأ هريغو رئازلل ىلوألاف ةضيرفلا ةالص اّمأ « ليزحلا باوثلاو
 . ةضورلا ىلع ةمدقم اهنأل ؛ عاطتسا ام اهيف بغرملا لوألا فوفصلا ىلع

 : ملسو هيلع هللا ىلص هربق ةرايز : ةيناثلا ةلأسملا

 يبأ هيبحاص يربقو لب هربق ةرايز هل بحتسا يوبنلا دجسملا ملسملا راز اذإ

 لصأ يه تسيلو « هيج هدجسم ةرايزل ةعبات اهنأل ؛ امهنع هللا يضر رمعو ركب
 لحرلا دش لب « اهيلإ لحرلا دش عرشي الو « ةعورشملا ةرايزلا يه هذهو . دصقلا

 دجسملا - ةثالثلا دجاسملا ريغ ىرخألا نكامألاو نيحلاصلاو ءايبن ألا روبق ةرايزل

 نمو « هيرحت ىلع عامجإلا دقعنا -ىصقألا دجسملاو « يوبنلا دجسملاو « مارحلا

 لاحرلا دش ىف دراولا ثيدحلا موهفمل هتفلاخم ؛ هدصقب مثآ « هتينب صاع وهف هلعف

 . ةثالثلا دجاسملا ىلإ

 ‹ توص ضفخو بدأب هِي ىبنلا ربق هاجت فقي نأ رئازلا ىلعف : ةرايزلا ةيفيك امأ

 : ةي هلوقل ؛ (هتاكربو هللا ةمحرو هللا لوسر اي كيلع مالسلا) : الئاق هيلع ملسي مث

 "7 (مالسلا هيلع درأ ىتح يحور ىلع هللا در الإ ىلع ملسي دحأ نم ام)

 )١( مقرب يراخبلا هاور )١١957( « مقرب ملسمو )۱۳۹۱( .
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 تغلب دق كنأ دهشأ « هقلخ نم هللا ةريخ اي كيلع مالسلا : رئازلا لاق نإو

 مهللا « هداهج قح هللا يف تدهاجو « ةمألا تحصنو « ةنامألا تيدأو « ةلاسرلا

 ريخ هتمأ نع هزجا مهللا « هتدعو يذلا دومحما ماقملا هثعباو « ةليضفلاو ةليسولا هتآ

 - امهنع هللا يضر- رمعو ركب يبأ ىلع مّلسي كلذ دعب مث . سأب الف « ءازجلا
 اذإ ناك هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع رثأ امل ؛ امهيلع محرتيو ء امهل وعديو

 لوسر اي كيلع مالسلا) : هلوق ىلع ديزي ال« هيبحاصو دي لوسرلا ىلع ملس
 . فرصني مث (هاتبأ اي كيلع مالسلا « ركب ابأ اي كيلع مالسلا « هللا

 وأ « اهب فاوطلا وأ اهليبقت وأ ةرجحلاب حسمتلا هريغو رئازلا ىلع مرحيو
 جيرفتو ؛ تاجاحلا ءاضق هلك لوسرلا لاؤس وأ « ءاعدلا لاح اهلابقتسا

 خا الإ يلدو الورتشللا هلك كلذ نأ فال ا الا

 امك جحلا يف ًاطرش الو « ةبجاو هيبحاص يربقو لَ يبنلا ربق ةرايز تسيلو
 يبنلا دجسم راز نم قح يف ةبحتسم يه لب « ةماعلا نم لاهجلا ضعب نظي
 ثيداحألا نم بابلا اذه ىف درو امو « ًاتاتب جحلا نيبو اهنيب طابترا الو ل

 نم اهنأو « يب ىبنلا ربق ىلإ لحرلا لش ةيعورشمب لوقي نم اهب جتحي يتلا
 ‹ ةعوضوم وأ ةفيعض امإ ء اهل لصأ ال « ةطقاس ثيداحأ ىهف جحلا تالمكم

 تبجو يربق راز نم) : ثيدحو « (ينافج دقف ىينرزي ملو جح نم) : ثيدحك

 يبنلا نع دحاو ثيدح اهنم تبثي مل اهلكو « ريثك امهريغو « (يتعافش هل
 . ةبوذكم ةعوضوم اهلك اهنأب ملعلا لهأ ضعب مزج لب « هيي

 : ةيوبنلا ةنيدملا يف اهترايز عرشت يتلا ىرخألا نكامألا : ةثلاثلا ةلأسملا

 ءابق دجسم ىلإ ًارهطتم جرخي نأ -ةأرما وأ ناك ًالجر- ةنيدملا رئازل بحتسي

 هيف ىلصيو ايشامو ابكار ءابق دجسم روزي ناك ثيح هدي هلعفل ؛ هيف يلصيو

 )١(. نيتعكر

 . (015) (۱۳۹۹) مقرب ملسمو « )1١١44( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم (۱)

5 



 ناك « ةالص هيف ىلصف « ءابق دجسم ىتأ مث هتيب يف رهطت نم) : يي هلوقو

 ' شا

 2-5 ةزمح ربقك دحأ ىف ءادهشلا روبقو عيقبلا روبق ةرايز طقف لاجرلل نسيو

 ‹ مهل وعديو مهروزي ناك ذإ وَ هلعفل ؛ مهل وعديو « مهيلع ملسيو « هريغو

 .. ((توملا ركذت اهنإف روبقلا اوروز) : هلي هلوق مومعلو
 لهأ مكيلع مالسلا) : اولوقي نأ روبقلا اوراز اذإ هباحصأ ملعي 4ل ىبنلا ناكو

 مكلو انل هللا لأسأ « نوقحالل هللا ءاش نإ انإو « نيملسملاو نينمؤملا نم رايدلا

 ا

 . ةنيدملا يف اهترايز عرشت يتلا نكامألا يه هذه

 كربمك : ةعورشم اهترايز نأ ةماعلا ضعب نظي ىتلا ىرخألا نكامألا امأ

 دجسمو « ةعبسلا دجاسملاو « نامثع رئبو « عاجلا ا ةعمجلا دجسمو « ةقانلا

 وأ نكامألا هذه راز هنأ دي يبنلا نع تبثي ملو « اهل لصأ ال هذهف « نيتلبقلا

 دجسم يأل سيلو . اهراز هنأ حلاصلا فلسلا نم دحأ نع دري ملو « اهترايزب رمأ

 لاق دقو . ءابق دجسمو يلب لوسرلا دجسم الإ« صاخ ٌلضف ةنيدملا يف
 راز اذإ ملسملل يغبنيف « '(در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم) : كك
 عرشت ال يتلا نكامألا بنجتيو « اهترايز عرشت يتلا نكامألاب ديقتي نأ ةنيدملا

 . اهترايز

 ينابلألا هححصو « مهريغو (۳۷/۲) يئاسنلاو « )١515( مقرب هجام نبا و « )٤۸۷/۳( دمحأ هاور )١(

 . (0475ص) ةنيدملا لئاضف يف ةدراولا ثيداحألا : رظناو ء ١١8١( مقرب بيغرتلا حيحص)

 . )91/5(-٠١8 مقرب ملسم هاور (۲)

 . (9ا/ه) مقرب ملسم هاور )۳(

 )٤( مقرب ملسم هاور )۱۷۱۸( .



 :لئاسم هيفو . ةيحضألا يف :سداسلا بابلا

 : اهطورشو اهتيعورشم ةلدأو اهمكحو ةيحضألا فيرعت يف : ىلوألا ةلأسملا

 ١ - ةيحضأللا فيرعت :

 . ىحضلا تقو ةيحضألا حبذ يه : ةغل ةيحضألا

 ىلاعت هللا ىلإ ًابرقت زعملا وأ منغلا وأ رقبلا وأ لبإلا نم حبذي ام يه : اعرشو
 ا هوب

 : اهتيعورشم ةلدأو اهمكح -؟

 . [۲: رثركلا] 4 داو تير لص : ىلاعت هلوقل ؛ ةدكؤم ةنس ةيحضألا

 امهحبذ (7١نينرقأ نيحلمأ ىحض لي ىبنلا نأ) : اَب سنأ ثيدحلو

 (")(امهحافص ىلع هلجر عضوو « ربكو ىّمسو « هديب
 ٣- ةيحضألا ةيعورشم طورش :

 : ةيتآلا طورشلا هيف تدجو نَم قح يف ةيحضألا نست
 ١- ملسملا ريغ اهب بطاخي الف : مالسإلا .

 . اهب فلكي الف القاع ًاغلاب نكي مل نمف : لقعلاو غولبلا -؟

 نم ةقفنو هتقفن نع ةدئاز ةيحضألا ةميق كلمي نأب ققحتتو : ةعاطتسالا -

 ا مايأو ديعلا موي لالخ « هتقفن همزلت

 : هب ةيحضألا زوجت ام : ةيناثلا ةلأسملا

 : نم نوكت نأ الإ ةيحضألا حصت ال

 . زعاملا هنمو منغلا 2 فيلا 7 ا

 نصره ام لڪ ها مسا اورڪڌ ي کم اتاعج ةا لڪ لو » : ىلاعت ق
 هنألو . ةثالثلا فانصألا هذه نع جرخت ال ماعنألاو . [04: جحلا] 4 ا

 )١( نرق هل ام نرقألاو « ضايبو داوس هيف ام حلمألا .

 )۲( مقرب ملسمو « (5558) مقرب يراخبلا هاور )1955( .
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 . اهريغب ةيحضتلا ةباحصلا نم دحأ نع الو ةي ىبنلا نع لقني مل

 بويأ يبأ ثيدح ىفف ؛ هتيب لهأو دحاولا نع ةيحضألا يف ةاشلا ئزجتو

 لهأ نعو هنع ةاشلاب ىحضي لي هللا لوسر دهع ىف لجرلا ناك) : اَ

 ٌْ . 07 (نومعطيو نولكأيف « هتیب
 : لاق تىس رباج ثيدحل ؛ ةعبس نع ةدحاولا ةرقبلاو ريعبلاب ةيحضتلا زوجيو

 . "7 (ةعبس نع ةرقبلاو « ةعبس نع ةندبلا ةيبيدحلا ماع ةَ هللا لوسر عم انرحن)

 : ةيحضألا يف ةربتعملا طورشلا : ةثلاثلا ةلأسملا

 ` ةرمصلا <15

 . نينس سمخ لمكأ دق نوكي نأ طرتشيو : ليإلا (أ

 : نيعبس لمكأ دق نوكي نأ طرتشيو : رقبلا(ن

 . ةنس لمكأ دق نوكي نأ طرتشيو : زعملا (ج

 نأ الإ « ةتسُم الإ اوحبذت ال) : لاق غي هللا لوسر نأ كلَ رباج ثيدحل

 NCE O نب ةيادر ارويعو ع كاع عب
 . ةينثلاب ةنسملا ىمستو « ةنس هل ام زعملا نمو « ناتنس هل ام رقبلا نمو « نينس

 ؛ رهشأ ةتس : ليقو « ةنس لمكأ ام وهو « عذجلا هيف طرتشيو : نأضلا (د

 : لاق . عذج ينباصأ : هللا لوسر اي تلق : لاق مَ رماع نب ةبقع ثيدحل

 أجب لكك هللا لوسر عم انيحض) : ًاضيأ رماع نب ةبقع ثيدحلو « (هب ٌمِض)
 . 9)(نأضلا نم

 نبا حيحص) ينابلألا هححصو « (١٠٠٠)مقرب هححصو يذمرتلاو « (6140/) مقرب هجام نبا هاور (۱)
 . To) مقرب هحام

 . (۱۳۹۸) مقرب ملسم هاور (۲)

 . )١1955( مقرب ملسم هاور (؟)
 )٤( ملسمل ظفللاو . 15-(1958) مقرب ملسمو « (هه0ا/) مقرب يراخبلا هجرخأ .

 ينابلألا خيشلا هححصو « 15/٠١( حتفلا) هدانسإ رجح نبا ظفاحلا ىوقو « (۲۱۹/۷) يئاسنلا هاور )هز

 . 508١( مقرب يئاسنلا حيحص)



 : ةمالسلا -

 نأ اهنأش نم يتلا بويعلا نم ةملاس نوكت نأ منغلاو رقبلاو لبإلا يف طرتشي

 ؛ ةضيرملاو « ءاروعلاو « ءاجرعلاو « ءافجعلا ئزجت الف < « محللا يف ًاناصقن ببست

 لب ىيبنلا نع اي بزاع نب ءاربلا ثيدحل

 نيبلا ءاجرعلاو « اهضرم نيبلا ةضيرملاو « اهروع نيبلا ءاروعلا : ىحاضألا

 : (يقنت ال) ىنعمو « ةليزهلا : ءافجعلاو . '(يقن ال يتلا ا
 سو وول ا ايسامب

 نم كلذ وحنو « اهنرق وأ اهنذأ رثكأ بهذ يتلا ءابضعلاو « اهايانث تبهذ يتلا

 . بويعلا

lz 

 يف ئزجت ال عبرأ) : لاق ا

 : ةيحضألا حبذ تقو : ةعبارلا ةلأسملا

 سمش عولط دعب نمو « اهالص نمل ديعلا ةالص دعب نم اهتقو ئدتبي

 .اهلصي مل نمل نيتبطخو نيتعكرل عستي ام رادقمب ىحضألا ديع موي
 ىلص نم) : كَ هللا لوسر لاق :لاق مي بزاع نب ءاربلا ثيدحل

 ىلصي نأ لبق حبذ نمو « كسنلا باصأ دقف ء انكسن كسنو «انتالص

 ؛ قيرشتلا مايأ رخآ 4 ىلإ اهتقو رمتسيو . '(ىرخأ اهناكم دعيلف
 قيرشتلا مايأ لك) : لاق هلي يبنلا نع ُهِاَيَي معطم نب ريبج ثيدحل

 . 7(حبذ

 نيم بزاع نب ءاربلا ثيدحل ؛ ديعلا ةالص نم غارفلا دعب اهحبذ لضفألاو

 نسح-» : لاقو )١491( مقرب يذمرتلاو « )۲۸۹/٤( دمحأو ‹ (؟48ص) أطوملا يف كلام هاور )١(
 ,(؟44١) مقرب هجام نباو ءاهدعب امو )۲٤٤/۷( يئاسنلاو ٠(. ۲) مقرب دوادوب أو ‹ (حيحص

 . (407/7 مقرب يئاسنلا ننس حيحص) ينابلألا هححصو

 . (1567/7) ملسمو ‹ (۲۳۸/۲) يراخبلا هاور (۲)

 لاق « )۲۸٤/٤( ينطقرادلاو « )٠١١8( نابح نباو « (۲۹۰/۹) يقهيبلاو « ( )۸۲/٤( دمحأ هجرخأ (9)

 ۰ . ۲٠/۳( دئاوزلا عمجم) «تاقث هريغو دمحأ لاجرو» : يمشيهلا
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 نمف ءرحننف عجرن مث ىلصن اذه انموي هب أدبن ام لوأ) : لاق لع ىبنلا نأ

 سيل « هلهأل همدق محل وه امنإف كلذ لبق حبذ نمو « انتنس باصأ دقف كلذ لعف

 : رشعلا تلخد اذإ يحضملا مزلي امو . ةيحضألاب عنصي ام : ةسماخلا ةلأسملا

 : ةيحضألاب عنصي ام-١

 الو ا رو يول يي يحل لا نأ يحضملل نسي

 4 َريِقَمْلا سباب اوم ِعظَأَراَهْنِصْأوُلُحَحَف 8 : ىلاعت هلوقل ؛ ءارقفلا ىلع قدصتيو
 5 |۲۸: جحلا]

 ىدنهيو + ةناريج ءارقف ةمعطي كلو هتي لهأل تلق: انالثأ ايلعجي نأ بحتسيو

 معطيو) : لاق لي يبنلا ةيحضأ ةفص ىف امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل « ثلثلا

 . (17(ثلثلاب لاّوُنسلا ىلع قّدصتيو « ثلثلا هناريج ءارقف معطيو « ثلثلا هتيب لهأ

 يبنلا نأ « هَ ةديرب ثيدحل ؛ مايأ ةثالث دعب يحاضألا موحل راخدا زوجيو

 ام اوكسمأف « ثالث قوف يحاضألا موحل e 0 و

 7 (مكل ادب

 : ةجحلا يذ رشع تلخد اذإ ةيحضتلا س ااا

 نم ذخأي نأ يحضي نأ دارأ نه نع a ريتص حصل

 اهنع هللا يضر ةملس مأ ثيدحل ؛ حضي ىتح « ايش هرافظأ وأ « هرعش
 ءارعش نذخأي الف « ىحضي نأ ديري ةيحضأ هدنعو «رشعلا لخد اذإ) : اعوفرم

 . )(ًاغيش هرشبو هرعش نم سمي الف) : ةياور يفو . (ًارفظ نملقي الو

 )١( مقرب ملسمو « ( )00 ) مقرب يراخبلا هجرخأ )١551(.

 1 ٦۳۲/۸( ينغملا : رظنا) هنسحو فئاظولا يف ىسوم وبأ ظفاحلا هجرحخأ (۲)

 . (۱۹۷۷) مقر )١1655/9( ملسم هجرخأ )(

 )٤( مقرب ملسم هجرخأ )١91/0( عمو .



 :لئاسم هيفو . ةقيقعلا يف :عباسلا بابلا

 : اهتقوو اهمكحو ةقيقعلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 ١ - ةقيقعلا فيرعت :

 ىلع لصألا يف قلطت يهو « عطقلا وهو قعلا نم ةقتشم : ةغل ةقيقعلا

 . ةدالولا نيح دولوملا سأر ىلع نوكي يذلا رعشلا

 . هرعش قلح دنع هعباس موي دولوملل حبذي ام : اعرب

 . هدلاو ىلع دلولا قح نم يهو

 : ةقيقعلا مكح -؟

 تعمس : لاق هَ ىبضلا رماع نب ناملس ثيدحل ؛ ةدكؤم ةنس ةقيقعلا

 هنع اوطيمأو ءًامد هنع اوقيرهأف « هتقيقع مالغلا عم) : لوقي لك هللا لوسر

 ةنيهر مالغ لك) : لاق لِي يبنلا نأ لمَ ةرمس ثيدحلو « !'!(ىذألا

 نب هللادبع ثيدحلو « !'!(هسأر قلحيو ىمسيو هعباس موي هنع حبذت « هتقيقعب
 بحأف « دلو هل دلو نم) : لاق يلب ىبنلا نأ امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع
 ا كاب یو E اا

 : ةقيقعلا تقو -9

 رمتسيو « همأ نطب نم دولوملا عيمج لاصفناب ةقيقعلا حبذ زاوج تقو لخدي

 ؛ هتدالو نم عباسلا موي هنع قعي نأ نسي هنأ الإ « غولبلا ىلإ بابحتسالا تقو

 حبذت هتقيقعب نهترم مالغلا) : ی هللا لوسر لاق : لاق هیس ةرمس ثيدحل

COE ۱ 
 د ةأر قلحيو ىمسيو 4 عباسلا موي هع

 . (۲۱۷/۹) يراخبلا هجرحخأ (۱)
 )١155/90( يئاسنلاو « )٠٥۲۲( مقرب يذمرتلاو « اهدعب امو (۲۸۳۷) مقرب دواد وبأو « (۱۲۰۸ ءا//ه) دمحأ هاور (۲)

 1 ۳4۳٦) مقرب يئاسنلا حيحص) ينابلألا هححصو « ۲۳١۷/٤( كردتسملا ( يبهذلا هقفاوو « مكاحلا هححصو « اهدعب امو

 هححصو . اهدعب امو (۱۸۲/۲) دمحأو « (15177/90) يئاسنلاو « اهدعب امو )۲۸٤۲( مقرب دواد وبأ هاور (۳)

 . (۳۹۲۸ مقرب يئاسنلا حيحص) ينابلألا

 )٤( (ةحفصلا هذه نم ۲ مقر ةيشاح رظنا) هجيرخت مدقت .

 ا



 : ةقيقعلا يف حبذي ام رادقم : ةيناثلا ةلأسملا

 ةيبعكلا زرك مأ ثيدحل « ةاش ةيراجلا نعو ناتاش مالغلا نع حبذي نأ نسي

 ناتاش مالغلا نع) : لوقي لي هللا لوسر تعمس : تلاق اهنع هللا يضر

 . (1)(ةاش ةيراجلا نعو « ناتئفاكتم

 : هنذأ يف ناذألاو . هكينحتو , هسأر قلحو « دولوملا ةيمست : ةثلاثلا ةلأسملا

 : دولوملا ةيمست-١

 يبنلا نأ يَ ةرمس ثيدحل « هتدالو نم عباسلا مويلا يف دولوملا ةيمست نسي

 قلحيو « ىمسيو « هعباس موي هنع حبذت « هتقيقعب ةنيهر مالغ لك) : لاق هي
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 ءامسألا غلو ىبنلا ريغ دقف ؛ ًانسح ناك ام ءامسألا نم هل راتخي نأ نسيو
 رمغ خيا كيد ؛ نمحرلادبعو هللادبع : اهنسحأو . "كلذ ماو ةحيبقلا

 هللا ىلإ مكئامسأ بحأ نإ) : هو هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر

 . 0(نمحرلادبعو هللادبع

 : دولوملا سأر قلح -؟

 حبذ دعب هعباس موي -ىثنأ وأ ناك ًاركذ - هسأر قلح نسيو
 هللا لوسر قع : لاق لَ ىلع ثيدحل ؛ ةضف هرعش ةنزب قدصتيو « ةقيقعلا

 هرعش ةنزب ىقدصتو ؛ ناریل ةمطاف اي) : لاقو « ةاشب نسحلا نع ل

 ا

 حيحص) ينابلألا هححصو « )۱6/۷( يئاسنلاو 1 (Tov/Y) دواد وبأو 4 (581/5) دخ هاور )1

 . (؟١98 مقرب يئاسنلا

 . ةقباسلا ةحفصلا يف هجيرخت مدقت (۲)

 . (هالال/١٠ يرابلا حتف) : رظنا (۳)
 )٤( ملسم هجرخأ )1587/9( .

 مكاحلاو « (1519) مقرب يذمرتلاو « (159ص) أطوملا يف كلامو ء (90/5*04956) دمحأ هجرخأ (ه)

 . (5١؟5 مقر يذمرتلا حيحص) ىنابلألا خيشلا هنسحو « )۳٠٤/۹( يقهيبلاو « (107/4)

۹۷ 



 : دولوملا كينحت-؟

 ینا مآ اركذ ناكأ ءاودم رجب هولوملا كيش نیو

 ول ىبنلا هب تيتأف « مالغ ىل دلو : لاق یب ىسوم ىبأ ثيدحل ؛ هفوج

 هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحو « !١أرمتب هكّنَحو ميهاربإ هامسف

 ْ ا"! ههكنحيو نايبصلاب ىتؤي ناك هدي

 : دولوملا نذأ ىف ناذألا-٤

 هك هللا لوسر فنار لاق هلی حفار يبأ ثيدحل « ىرسيلا هنذأ يف ةالصلا

 : ۳ (ةالصلاب ‹ ةمطاف هتدلو نيح ىلع نب نسحلا نذأ یف ند

 )١( مقرب ملسمو « (۲۱۹/7) يراخبلا هاور )١55؟( .

 . )۲۱٤۷( مقرب ملسم هاور (؟)
 مقر يذمرتلا حيحص) ينابلألا خيشلا هنسحو . حيحص نسح : لاقو )١1515( مقرب يذمرتلا هجرخأ (۳)

۴( . 



 داهجإا باتك :اسداس
 : باوبأ ةثالث ىلع لمتشيو

 هيفو . هتاطقسمو هطورشو همكحو هلضفو داهجلا فيرعت :لوألا بابلا
 : لاسم

 ؟نيعتي ىتمو ؛ همكحو « هنم ةمكحلاو « هلضفو « هفيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 : هفيرعت -أ

 عسولاو ةقاطلاو دهجلا لذب : ةغل داهجلا

 رافكلا نم ءادعألا لاتق يف عسولاو دهجلا لذب : حالطصالا يفو

 . مهتعفادمو

 : هنم ةمكحلاو هلضف -س

 يمسو ؛ هالعأ : ىأ كال لج ىبنلا هامس امك « مالسإلا مانس ةورذ داهجلا

 هليبس يف نيدهاجلا ا و هنأل اا

 « ليلق دعب ءاسنلا ةروس ةيآ يف يتأيس امك « ةنجلا مهدعوو « مهسفنأو مهلاومأب
 . ةريثك نيدهاجملاو داهجلا لضف ىف ثيداحألاو تايآلاو

 ةيماس فادهأل هناحبس هللا هعرش دقف : داهجلا فور نم ةمكحلا امأ

 : كلذ نم « ةليبن تاياغو

 ىلا مهجارخإو تيغاوطلاو ناثوألا ةدابع نم سانلا صيلختل داهجلا عرش ١-

 0 EEE ل : ىلاعت لاق« هل كيرش ال هدحو هلل ةدابع

ENE 2[۳۹: لافنألا] €  

 : ىلاعت لاق« اهلهأ ىلإ ن ةداعإو ملظلا ةلازإل عرش امك -؟

 [.:: حملا < طرف جرم لکه نواوس وَلا نول قين ذآ
 هححصو « (١71/ه) هدنسم يف دم[ و حيحص نسح : لاقو < )۲1٦) مقرب يذمرتلا هجرخأ )۱(

 CE نسل يراقألا
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 : هناحبس لاق « مهنم ماقتنالاو « مهفونأ ماغرار ءرافكلا لالذإل ؛ داهجلا عرش امك -۴

 4 نيمو دود ص شو صو SESS ابدعي »

 . :٠٤[ ةبوتلا]

 : كلذ ليلدو همكح -خ

 يفكي نم هب ماق اذإ « ةيافك ضرف -رافكلا داهج وهو- صاخلا هانعمب داهجلا

e e Hb"ندو لایت وتش :  ىلاعت هلوقل ؛ 0  

 زهرا يره ا لهطول وأب هَل لیس يف َنوُدِهَجُمْلاَو ِرَرَضلأ یلؤأ ربع َنيِمْؤمْل

 4 اًميِظعاَرمَل يروا لع نهج هنأ لص ی ادو کر درد نفعل
 ؛ نيع ضرف ال ‹ ةيافك ضرف داهجلا نأ ىلع ةيآلا هذه تلد دقف . :٠[ ءاسنلا]

 دعو الكو ‹رذع نودب داهجلا نع نيدعاقلاو نيدهاجملا نيب لضاف هللا نأل

 ديعولا نودعاقلا قحتسال نيع ضرف داهجلا ناك ولو . ةنجلا يهو ىنسحلا
 1 . دعولا ال

 زق ] تح درت ا ومما ناڪ امو » : ىلاعت هلوقلو
 ةوق نيملسملل ناك اذإ اب طورشم اذهو . :17٠[ ةبوعلا] € نير ٍفأوُهَقَمَتْل ةَفاَط

 مهنع طقس ةردق الو ةوق مهيدل نكي ملنإف < مهئادعأ لاتق ىلع ةردقو

 ىلإ مهسفنأب و مهودعل مهلاتق حبصأو « تابجاولا رئاسك

 . ةكلهتلا

 ؟نيعتي ىتم -د

 : ىهو ملسملا ىلع نيع ضرف ريصيف داهجلا اهيف نيعتي تالاح كانه نكل

 . اهورصح وأ ء اهب اولزنو , نيملسملا دالب ءادعألا مجاه اذإ : ىلوألا ةلاحلا

 ] . نيملسملا دارفأ عيمج ىلع « مهررض عفدو , مهلاتق نيعت
 نيعت « نافصلا لباقتو ‹ نافحزلا ىقتلا اذإ كلذو « لاتقلا رضح اذإ : ةيناثلا ةلاحلا

 هلوقل ؛ ودعلا ا يلوتلاو « فارصنالا لاتقلا رضح نم ىلع مرحو « داهجلا

 4 راب لآ هوو له انني أوك ییا یل ا ما لا ایا ٭ : یلاعت

 ه ١ ۲



 لو تاشلا رئابتكلا عم فلا موي يلوتلا و ج هدعلو « :٠١[ لافنألا]

 ‹ لاتقل ًافرحتم يلوتملا ناك اذإ ا : ناتلاح هيلع هل يلوتلا نم یننتسی

 نم ةف ىلإ اريجخف نوكي نأ : ةيناثلاو . رثكأ ةوقب ىتأي ىكل بهذي : يأ

 5 اهل ةرصنو ةيوقت نيملسملا

 : ىلاعت ت داهجلل a مامإلا مهني ادإ : ةثلاثلا ةلاحلا

 يالا 0 ريناس اريا امرنا ےھت ١
 © ليال ةر لآ اين ويحل مام وَر كلآم اينالا ير
 مترفنتسا اذإو) : ا 00 [مو-+4 : ةبوتلا] # هك ستارز لا

 . ((اورفناف

 . داهجلا هيلع نّيعتي هنإف « هيلإ جيتحا اذإ : ةعبارلا ةلاحلا

 يع م زكا امو ذولا و) - : داهجلا طورش : ةيناثلا ةلأسملا
 ا و ی رع

 او « غولبلاو « مالسإلا : يهو ء طورش ةعبس داهجلا بوجول طرتشي

 . رارضألاو ضارمألا نم ةمالسلاو « ةيندبلاو ةيلاملا ةعاطتسالاو « ةيرحلاو « ةيروكذلاو
 حصت الو « هيلع بجت ال ةدابعلاو ةدابع هنأل ؛ رفاكلا ىلع داهجلا بجي الف -

 عم جورخلاب هل نذؤي الف . ةعاطلاو ةنامألاو صالخإلا هيف رفاوتي ال هن الو « هنم

 هللاب نمؤت) : ردب يف هعبت يذلا كرشملا لجرلل ويب هلوقل ؛ نيملسملا شيج
 . 7 (كرشمب نيعتسأ نلف عجراف) : لاق ال : لاق (؟هلوسرو

 نبا ثيدحلو « فلكم ريغ هنأل ؛ غلابلا ريغ يبصلا ىلع بجي ال كلذكو -
 نبا وهو ء دحأ موي كي هللا لوسر ىلع هسفن ضرع هنأ : امهنع هللا يضر رمع

 . (4!ةلتاقملا يف هزجي ملف « ةنس ةرشع عبرأ

 )١( مقرب ملسمو « (37/55) مقرب يراخبلا هجرخأ )١45( .
 . امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم (101) مقرب ملسمو « (184) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم (۲)
 . اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم (۱۸۱۷) مقرب ملسم هاور (۳)

 )٤( مقرب ملسمو ‹ (؟5554) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )1854( .
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 نم سيلو « ملقلا هنع عوفرم هنآل ؛ داهجلا هيلع بجي ال نونجملا كلذكو -

 . فيلكتلا لهأ

 ىضر ةشئاع ثيدحل ةأرملا الو ‹ هديسل كولم هنأل ؛ دبعلا ىلع بجي الو -

EE O e ERN LEED 

 ؟دهاجن الفأ « لمعلا لضفأ داهجلا ىرن : ظفل يفو . هلا جحلا : هيف

 ٠ (روربم جح داهجلا لضفأ نكل) : لاقف
 كلذكو « ربك وأ فعضل حالسلا لمح عيطتسي ال يذلا وهو « عيطتسملا ريغو -

 مهيلع بجي ال هلايع ةقفن نع الضاف هقيرط يف قفني ام دجي ال يذلا ريقفلا

 . [91: ةبوتلا] 4 رح َتفِفْساَمَنوُدَجِيَل لأ لعاَلَو ۾ :ىلاعت هلوقل؛ داهجلا

 يي رك ل ل ضرم وأ ررض هب نم كلذكو

 رح چرا الك یل اسل » : ىلاعت هلوقلو « بوجولا ىفني زجعلا نأل

 لالو ىر لل و اععُلا ع سيأ :  ىلاعت هلوقو . :0١ سر < صح ضرما لقال
 . [51: ةبوتلا] € ِكلوُسَرَو عنيا وحَصَت د اد رح توغ دودج دل

 : داهجلا تاطقسم : ةثلاثلا ةلأسملا

 ةيافك ضرف وأ نيع ضرف ناك اذإ داهجلا اهبحاص نع طقست راذعأ كانه

 : ىهو

 ىتح نونجما نع : ةثالث نع ملقلا عفر) : كي هلوقل : ابّصلاو نونحلا ا

 ا"! (ملتحي ىتح يبصلا نعو « ظقيتسي ىتح مئانلا نعو « قيفي
 . هركذ قبس دقو . ىثنألا ىلع داهجلا بجي الف : ةثونألا -*

 كولمملا دبعلل) : كلي هللا لوسر لاق : لاق ةريره وبأ ىور امل : قرلا ٤-
 ‹ يمأ ربو جحلاو هللا ليبس يف داهجلا الول هديب يسفن يذلاو . نارجأ حلاصلا

 )١( مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو « امهريغو (۴۰۰/۲) ىقهيبلاو « (۲۹۰۱) مقرب هجام نبا هاور ۱١۸١( .
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. (4V مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححص و » (۱٥٦/٦) يئاسنلاو » (t4 1مقرب دواد وبأ هأور ١ (۳) 

 ود الص

 مه بسو

۲ 



 ()(كولم انأو تومأ نأ تببحأل
 ضعب ةمالس مدعو« ضرملاو « ىلاملا زجعلاو « يندبلا فعضلا - ٠-٠

 . اهركذ قبس دقو « ديدشلا جرعلاو ىمعلاك ءاضعألا

 ورمع نبا ثيدحل ؛ اعوطت داهجلا ناك اذإ « امهدحأ وأ نيوبألا نذإ مدع -ا/

 : لاقف « داهجلا ىف هنذأتساف هِي ىبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق امهنع هللا يضر

 ضرف ا (')(دهاجف ا : لاق « معن : لاق (؟كادلاو يحأ)

 نعت اذإف . نيعلا ضرف مدقيف « ةلاحلا هذه يف ةيافك ضرف داهجلاو « نيع

 . امهل نذإ الو . هعنم امهل سيلف داهجلا

 . ًاعوطت داهجلا ناكو « هبحاص نذأي مل اذإ ءافو هل دجي ال يذلا ريا

 نّيعت اذإف « '!(نيدلا الإ ءيش لك رفكي هللا ليبس يف لتقلا) : لَ هلوقل
 . هعرغل ب

 ال ذإ ؛ هيلإ سانلا رقتفال لتق ول هنأل ؛ دلبلا يف هريغ دجوي ال يذلا ملاعلا-4

 هنع طقسي هنم هقفأ وه نم دجوي ال ناك اذإف ‹ هلحم لحي نأ دحأل نكمي

 . هل نيملسملا ةجاحل ًارظن داهجلل جورخلا

 : ةريره نبأ مالك نم جرام نأ حيحصلا (هديب يسفن يذلاو) : , هلوقو « 00 مقرب يراخبلا هاور )۱(

 . (1549) مقرب ملسمو « )۳۰۰٤( مقرب يراخبلا هاور (۲)
 . امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدح نم 30 مقرب ملسم هاور (۳)

۳ 



 : لئاسم هيفو . مئانغلاو ىرسألا يف :يناثلا بابا

 : رافكلا ىرسأ مكح : ىلوألا ةلأسملا

 مهرمأ لاجرلا نم رافكلا ىرسأ نأ : -حيحصلا وهو- ملعلا لهأ رثكأ بهذ

 « لتقلا : نيب نيملسملاو مالسإلا ةحلصم هيف ام مهيف ٌرِّيَخّيِف « مامإلا ىلإ

 امأ « ملسم ريسأ وأ ةعفنم وأ لام امإ ءادفلاو . ضوع ريغب نملاو « قاقرتسالاو

 نومضي لاملا ةلمجك نوريصيو « ىبسلا درجمب نوقرتسي مهنإف نايبصلاو ءاسنلا

 . كلذ نع هي هيهنل . مهلتق زوجي الو « مامإلا مهيف ريخي الو « ةمينغلا ىلإ
 4 رکود تح رشا واق > : ىلاعت هلوق : لتقلا ىلع ليلدلاو -

 4 ردا يف نتي ىح یر سا0 ن ب نأ ينل َناَكاَم » : ىلاعت هلوقو . [ه: ةبوعلا]
 مهرسأ نم ىلوأ ناك ردب موي نيكرشملا لتق نأ هناحبس هللا ربخأف . [50: لافنألا]

 ْ . مهئادفو

 ىلعو حتفلا ماع لخد يي هللا لوسر نأ بىَ كلام نب سنأ ثيدحلو

 ةبعكلا راتسأب قلعتم لطخ نبا نإ : لاقف لجر ءاج هعزن املف « رفغملا هسأر

 . ةظيرق ينب لاجر لِي لتقو « ١7" (هولتقا) : لاقف
 ينب ةصق يف اَب يردخلا ديعس ىبأ ثيدح : قاقرتسالا ىلع ليلدلاو -

 ىبستو « ةلتاقلا لعق نأ مكحف « غلت كيم ذاعم نب دعس مكح ىلع اولزن امل ةظيرق

 . ()ةيرذلا

 رفاورك ندا يقلادا و * : ىلاعت هلوق ءادفلاو ّنملا ىلع ليلدلاو -

 يغبنيو .[4:دمحم]# اياَرو كرك موحد امو دعامو قانو ااو دی رھ وما اإ
 نأ مزلف « هريغل هفرصت نأل ؛ لاصخلا هذه نم نيملسملل حلصألا لعفي نأ مامإلل

 . ةحلصملل هرييخت نوكي

 (1هال) ) مقرب ملسمو « ( : 5) مقرب يراحبلا هآور )١(

 ١ط 9 1 مقرب يراخبلا هاور (۲)

5” 
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 : نيمناغلا نيب ةمينغلا ميسقت : ةيناثلا ةلأسملا

 هيف نوكي هجو ىلع « لاتقب ًارهق ةرفكلا لاومأ نم ذخؤي ال مسا : ةمينغلا

 يف ةدايز اهنأل -لفن عمج - لافنألا : ًاضيأ ىمستو « ىلاعت هللا ةملك ءالعإ

 تود 35 دمحم ةمأل ا هللا لحأ دقو . [5] 0- 5 ردو علان

 ()(يلبق دحأل لحت ملو « مئانغلا يل تلحأو) : ةَ لاق « ةقباسلا مألا
 نر او قس ااو ا لاومألا : مئانغلا لمشتو
 : مهسأ ةسمخ ىلع مسقت ةمينغلا نأ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذو

 . هبئان وأ مامإلا م ةمينغلا سمخ وهو « مامإلا مهس : لوألا مهسلا

GSSاو 9 : رق ل هللا  Eها  

 مسقيف [41: لافنألا] 4 ٍليبَسْلَأ ناو نيڪ سلاو تيلو يرقلأ ىَذِلَو لوسا ُهَسُح

 ماسقأ ةسمخ سمخلا اذه

 يف قفنيو لاملا تيب يف لخدي ًائيف مسقلا اذه نوكيو : هلوسرو هللا ١-

 الإ هللا ءافأ امم يلام « هديب يسفن يذلاو) : كيج هلوقل . نيملسملا حلاصم

 . نيملسملا عيمجل لَو هلعجف . !'!(مكيلع دودرم سمخلاو ء سمخلا

 . بلطملا ونبو مشاه ونب : مهو « قد لوسرلا ةبارق مهو : ىبرقلا يوذ -؟

 . ةجاحلا بسح مهنيب سمخلا اذه مسقيو
 كلذ معيو « ىثنأ مأ ناك ًاركذ « غلبي نأ لبق هوبأ تام نم وهو : ىماتيلا -۳

 . ريقفلاو مهنم ىنغلا

 انه انه ءارقفلا مهيف لخديو : نيك نيكاشملا <:

 )١( مقرب ملسم هجرخأ ) )١1؟ه(.

 )۲( ءاورإ) ينابلألا هححصو « ليوط ثيدح ىف (4178) مقرب ىئاسنلاو « (5544) مقرب دواد وبأ هجرخأ



 ىلإ هغلبي ام ىطعيف « ليبسلا هب تعطقنا يذلا رفاسملا وهو : ليبسلا نبا -ه

 : ةعقولا دهش نم لكل نوكتف -سامخأ ةعبرأ - ةعبرألا ماهسلا يقاب امأو

 وأ لاتقلا رشاب ءاوس لاتقلل دعتسا نم « ءالقعلا «رارحألا « نيغلابلا لاجرلا نم

 . ()(ةعقولا دهش نمل ةمينغلا) : اتي رمع لوقل « ًافيعض وأ ناك ًايوق ءرشابي مل
 «ءادحاو امهس -هلجر ىلع لتاقي يذلا - لجارلا ىطعي نأ : ميسقتلا ةيفيكو

 نامهسو هل مهس « مهسأ ةثالث -هسرف ىلع لتاقي يذلا - سرافلا ىطعيو

 : لفنلا يف مسق للي هللا لوسر نأ : امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل ؛ هسرفل

 ربيخ يف كلذ لعف لي يبنلا نألو « "!امهس لجارللو « نيمهس سرفلل
 سرافلا ءانغ نأل كلذو ؛ ا ةثالث سرافللو ؛ ادعو ا لجارلل لعج)

 . لجارلا ءانغ نم رثكأ هعفنو

 مهل (خضْرُي هنأ حيحصلاف « ةعقولا اورضح اذإ نايبصلاو ديبعلاو ءاسنلا امأو

 ينلأست تبتك كنإ : هلأس نمل امهنع هللا يضر سابع نبا لوقل ؛ مهل مسقي الو

 ءيش امهل سيل هنإو ؟ءيش امهل مسقي له « منغملا نارضحي دبعلاو ةأرملا نع

 الا

 . 0ىذحُي ناكف كولمملا امأو : ظفل ىفو

 اهفقوو « نيمناغلا نيب اهتمسق نيب مامإلا رُخ ًاضرأ ةمينغلا تناك اذإو

 ءاوس ؛هديب يه نمم ذخؤي ارمتسم ًاجارخ اهيلع برضيو نيملسملا حلاصمل
 رييخت نوكي رييختلا اذهو « ماع لك كلذ هنم ذخؤيف « ًاّيمذ مأ ًاملسم ناكأ
 . ةحلصم

 )١( حيحص داتساب يقهيبلا هاور (٥۰/۹) هفنصم يف قازرلادبعو « ةمينغلا اب داهجلا ںاتک )۳۰۲/۰( .

 )۲( مقرب يراخبلا هاور )٤۲۲۸( « مقرب ملسمو )۱۷۹۲( .
 . (۲۸۷۳) مقرب يراخبلا هجرخأ (*)

 . ريثكلاب سيل ءيشلا ءاطعإ : خضّرلا (4)

 )٥( ايطعي ينعي : ايذحيو . (۱۸۱۲) مقرب ملسم هاور .
 . )V۷) مقرب دواد وبأ هاور (5)

۲۹٦ 



 : ءىفلا فرصم : ةثلاثلا ةلأسملا

 يتلا لاومألاك « لاتق ريغ نم قحب برحلا لهأ لاومأ نم ذخأ ام : ءيفلا

 . نيملسملا مودقب مهملع دنع اعزف اهنوكرتيو رافكلا برهي
 « ةأضقلا قزرك مامإلا هاري ام بسحب نيملسملا حلاصم ىف وهف : هفرصم امأ

 امل ؛ نيملسملا حلاصم نم كلذ ريعو نيملعملاو 4 ءاهقفلاو 4 ةمئألاو 4 نينذؤملاو

 هللا لوسر ىلع هللا ءافأ ام ريضنلا ىنب لاومأ تناك : لاق يم رمع نع تبث

 لو هللا لوسرل تناكف « باكر الو ليخب هيلع نوملسملا (7١فجوُي مل ام قي

 حالسلاو عاّركلا يف ىقب ام لعجي مث « هتنس ةقفن هلهأ ىلع قفني ناكو « ةصاخ
 ١)" لجو زع هللا ليبس يف ةدع ۲ ا
 ءىفلا فراصم نايب ضرعم ىف نيملسملا تائف لك ىلاعت هللا ركذ اذهلو

 يرل یزو لوسي هيو یر لها مهلوس ع هاا ام 8 : ىلاعتو هناحبس لاقف
 ذخأيف « [«: رشحلا] € كنم يلا نيب لود يال ك ليبسلا ناو نكمل یتا
 حلاصم يف يقابلا فرصيو ؛ داهتحاب ةبارقلا يطعيو « ريدقت ريع نم مامإلا هنم

 . نيملسملا

 )١( لاتق ريغب لصح اغإ ؛ البإ الو اليخ هليصحت يف اودعي مل : يأ « عارسإلا : فاجيإلا .

 )۲( مقرب يراخبلا هاور ) » )59١04ليخلا : عاركلاو . (١/هال) مقرب ملسمو .

۰¥ 



 : لئاسم هيفو . نامألاو ةمذلاو ةندهلا يف :ثلاثلا بابلا

 : رافكلا عم ةندهلا دقع : ىلوألا ةلأسملا

 لهأل هبئان وأ مامإلا دقع : ًاعرشو . نوكسلا : ةغل ةندهلا : اهفيرعت ١-
 ‹ ةنداهم : ىمستو « تلاط نإو ةجاحلا ردقب ةمولعم ةدم لاتقلا كرت ىلع برحلا

 . ةدهاعمو « ةعداومو

 رافكلا عم ةندهلا دقع نيملسملا مامإل زوجي : كلذ ليلدو اهتيعورشم -؟

 ةحلصم اهدقع ىف ناك اذإ « ةجاحلا ردقب ةمولعم ةدم لاتقلا كرت ىلع

 يف عمطك ٠ ؛ حلاصملا نم ك ريق رأ یوا دغر ي نالا
 دقو . :٠٠[ لافنالا] 4 الحجاج ناو : ىلاعت هلوقل « هوحنو 29 مالسإ

 دوهيلا حلاصو « نينس رشع ةيبيدحلا حلص يف رافكلا عم ةندهلا يَ يبنلا دقع
 . ةنيدملا يف

 : ةندهلا موزل -'

 ام . اهلاطبإ الو اهضقن زوجي ال « ةمزال هبئان وأ مامإلا اهدقع ىتلا ةندهلا نوكت -

 رڪ اومكفتسأا امه ¥ :

 :١[ ةدئاملا] € دولهم اوما نل اهني ل : ىلاعت هلوقو [۷: ةبوتلا] 4ره اوم يقَسس اوم يق

 وأ « ملسم لتق وأ « انيلع انودع ةرهاظم وأ « لاتقب : دهعلا اوضقن نإف -

E9 هلوقل ؛ مهلاتق زاجو مهنيبو اننيب يذلا دهعلا 0  

 دارم ڪلا باا خف کيد فاو حطو ھ د ھڪ ر غب مر ھت رڪ ناو »
n E:١[ ٠ ةبوتلا] #  

 مهيلإ ذبنت نأ زاج « كلذ ىلع لدت ةرامأب دهعلا ضقن مهنم فيح نإو-
 ةا ورم ااا 9 : ىلاعت لاق ‹ مهدهع ىلع ءاقبلا مزلي الو مهدهع
 تنأ نوکت ىتح < مهدهع ضقنب مهملعأ : أ [هم.: لافنألا] € اوس رها دنا

 . دهعلا ضقنب مهمالعإ لبق مهلاتق زوجي الو « ملعلا يف ءاوس مهو

۰۸ 



 : ةيزجلا عفدو ‹ ةمذلا دقع : ةيناثلا ةلأسملا

Eaنامضلاو ا  

 لذب طرشب « مهرفك ىلعر افكلا ضعب رارقإ وه : احالطصا ةمذلا دقعو

 EN ةعيرشلا اهب تمكح ىتلا ةلملا ماكحأ مازتلاو « ةيزجلا

 : ىلاعت هل ةمذلا دقع ةيعورشم ىف لصألا : هتيعورشم -"؟١

 AAA رام توم حالو رضا تونی ڑ بال تي اولی *

 َمْهَو دي نع َةَيْرِحْلا أوظعُي ىح بسا اوا لآ نم ٌقَحْلأ ريد تیریدو
 . مالسإلا ىلإ 7 مث) : ةديرب ثيدح يف كلك هلوقو [۰ ةبوعلا] € تدورغلص

 . 17(ةيزجلا مهلسف اوبأ مه نإف ... مهنع فكو مهنم لبقاف كوباجأ نإف

 «رارحألا « نيفلكملا . لاجرلا نم ةيزجلا ذخؤت ؟ةيزحلا هنم ذخؤت نم ٣-

 ةلزنمب ناكف كلمي ال هنأل ؛ دبعلا نم ذخؤت الف « ءادألا ىلع نيرداقلا ءاينغألا

 الو « لاتقلا لهأ نم اوسيل مهنأل ؛ نونجملاو يبصلاو ةأرملا نم ذخؤت الو « ريقفلا

 . ءاسنلا اوهبشأف « ةنوقحم مهءامد نأل ؛ ريبكلا خيشلاو « نمزملا ضيرملا نم ذخؤت

 ظافحلاو « مهلاتق ةمرح : رافكلا عم دقعلا اذه بجوي : ةمذلا دقع بجوم ٤-

 نم ةبقاعمو « مهئاذيإ مدعو « مهتيرح ةلافكو « مهضارعأ ةنايصو « مهلاومأ ىلع

 ثالث ىلإ د ل اواو خلع هلوقل« ىذأب مهدصق
 ام

 (")(مهنع فكو مهنم لبقاف كوباجأ ام نهتيأف « لالخ وأ لاصحخ

 : نامألا دقع : ةثلاثلا ةلأسملا

 :هقيرعت - ١

 . فوخلا دض : ةغل نامألا

 . ةدودحم ةدم همدو هلام ىلع رفاكلا ةريمأت نع ةرابع وه : ا

 . (101) مقرب ملسم هجرخأ (۱)
 . قباسلا ردصملا (؟)



 : كلذ ةلدأو هتيعورشم -؟

 نيران $ : ىلاعت هلوق نامألا دقع ةيعورشم يف لصألا
ET[51 ةبوتلا] 7 م ار وئام لڪ مش  . 

 ‹ نيملسملا نم دحأ لك نم نامألا دقع حصي : هطورشو حصي نمم ۳

 *:نوكي: نأ طرشب

 . لفطلاو نونجلا نم حصي الف : ًاغلاب القاع-

 . هيلع ىمغملا الو « ناركسلا الو « هركملا نم حصي الف : ًاراتخم-

 حصيو (١7 ٠ عناه مآ اي ترجأ نم انرجأ دق) ' ا هلوقل ةأرملا نم حصيف

 . (مهاندأ اهب ىعسي « ةدحاو نيملسملا ةمذ) : لِي هلوقل ؛ دبعلا نم

 , هدلب لهأل ريمألا نم وأ « نيكرشملا عيمجل مامإلا نم : اماع نامألا نوكيو

 . هتقفاومب

 وأ « (كترجأ) : وأ« (نمآ تنأ) : رم ل حا عقيو

 . هنمأم ىلإ دري مث < ةقباسلا ةيآلل هتباجإ مزلتف

 نمأتسملا لتق مرحيف « نامألا دقعب ءافولا مزلي : هب مزلي امو نامألا مكح -5

 . نامألا دقع يف اهيلع قفتملا رومألا رئاسب مازتلالا اذكو « هقاقرتسا وأ هرسأ وأ

 . مهتنايخو مهرش فيخ نإ « ءادعألا ىلإ نامألا ذبن زوجيو

 م7-(885) مقرب ملسم هجرخأ (۱)
 . )۱۳۷١( مقرب ملسمو « (۳۱۷۲) مقرب يراخبلا هجرخأ (۲)

51 ٠ 



 تالماعملا باتك :ًاعباس

 نو ها ىلع مهو

 : لئاسم هيفو .عويبلا يف :لوألا بابلا

 : همكحو عيبلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 : هفيرعت -أ

 . ءيش ءاطعإو ء ءيش ذخأ : ةغللا يف عيبلا

 . ديبأتلا ىلع ةحابم ةعفنم وأ « ةمذلا يف ولو لاب لام ةلدابم : عرشلا يفو

 . ضرقو ابر ريغ

 : همكح -ب

 . [0,6: ةرتبا] © َمَِسلهَلَلَحْلَو » ىلاعت هلوقل . زئاج عيبل
 عيابت اذإ) : لاق وئ هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر رمع نبا ىور الو

 . "1!(ًاعيمج اناكو اقرفتي مل ام رايخلاب امهنم دحاو لكف نالجرلا
 . ةلمجلا يف عيبلا زاوج ىلع نوملسملا عمجأو

 . هريغ دي ىف ام ىلإ جاتحي ناسنإلا نأل ؛ هدوجو ىلإ ةيعاد سانلا ةجاحو

 الإ ‹ حيحص قيرطب هليصحتو هيلإ لوصولا ىلإ هل ةليسو الو « هتحلصم هب قلعتتو

 . بولطملا ضرغلا ىلإ لوصولل ؛ هتيعورشمو « هزاوج ةمكح لا تضتقاف « عيبلاب

 : عيبلا ناكرأ : ةيناثلا ةلأسملا

 ما

 ےس

 . ةغيصو « هيلع دوقعمو « دقاع : ةثالث هناكرأ

 باجيإلا يه ةغيصلاو « عيبملا هيلع دوقعملاو « يرتشملاو عئابلا لمشي دقاعلاف

 . لوبقلاو
 +. تيفي لق نأك « عئابلا نم رداصلا ظفللا : باجيإلاو

 )١( مقرب ملسمو « (۲۱۱۲) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )1951( .

5١١ 



 . تيرتشا : لوقي نأك ‹ يرتشملا نم رداصلا ظفللا : لوبقلاو

 . ةيلوقلا ةغيصلا ىه هذهو

 يرتشملا عفدي نأك « ءاطعإلاو ذخألا يهو . ةاطاعملا يهف ةيلعفلا ةغيصلا امأ
 . لوق نودب اهايإ هيطعيف « عئابلا ىلإ ةعلسلا نمث

 : عيبلا ىلع داهشإلا : ةثلاثلا ةلأسملا

 4 رسا اودهشاول : ىلاعت هلوقل . بجاوب سيلو بحتسم عيبلا ىلع داهشإلا

 « بابحتسالل 7 اذه نأ ريغ ؛ يبل دنع داهشإلاب ىلاعت هللا رمأف « [587: ةرقبلا]

 [787“: ةرقبلا] # رد O أ ىا ىدا دَ اع دك 00 ىلاعت هلوق ليلدب

 . ةحلصملاو قيثوتلل ؛ داشرإ رمأ وه اغإ رمألا نأ ىلع لدف

 هل ىبنلا باحصأ نم وهو- ا ةعزخ نب ةرامع نعو

 عرسأف « هسرف نمث ضبقيل هعبتتساو « يبارعأ نم اسرف عاتبا مالسلاو ةالصلا
 « سرفلاب هَنوُموُسَيِف يبارعألل نوضرعتي لاجرلا قفطو ‹ يبارعألا أطبأو ويب يبنلا
 . هنم هءارش ا «هنوموسی» ىنعمو (). هعاتبا ةلك يبنلا نأ نورعشي و

 امهنيب نكي ملو « يبارعألا نم سرفلا ىرتشا لي يبنلا نأ : ةلالدلا هجوو

 . داهشإلا دعب الإ غي يبنلا رتشي مل عيبلا يف ةبجاو تناك ولو « ةنْيب
 ملو ‹ قاوسألا يف هب هرصع يف نوعيابتي مهنع هللا يضر ةباحصلا ناكو

 . هلعف مهنع لقن الو , داهشإلاب مهرمأ هنأ هنع لقنُي

 مهتايح يف قاوسألا يف سانلا نيب رثكت يتلا رومألا نم عيبلاو ءارشلا نألو

 . ةقشملاو جرحلا ىلإ ىدأل ء ءيش لك ىلع اودهشأ ولف « ةيمويلا

 ىلإ جاتحي اع « نمثلا ةلجؤملا ةريبكلا تاقفصلا نم هيلع دوقعملا ناك نإ نكل

 فالخ عقو اذإ ةقيثولا ىلإ عوجرلل ؛ هيلع داهشإلاو . كلذ ةباتك يغبنيف « قيثوت
 . نيفرطلا نيب

 ينابلألا خيشلا هححصو « (۷/٠١۳)يئاسنلاو « (۳۹۰۷) مقرب دواد وبأو « (؟5١/ه)دمحأ هاور (۱)
 . ٤۳۳۲( مقرب يئاسنلا ننس حيحص)

 اار
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 : عيبلا يف رايخلا : ةعبارلا ةلأسملا

 . هخسف وأ « عيبلا دقع ءاضمإ يف قحلا يرتشملاو عئابلا نم لكل نوكي نأ : رايخلا

 ‹ هطورشو هناكرأ ايفوتسم دقعنا ىتم « ًامزال نوكي نأ عيبلا دقع يف لصألاف

 . هنع عوجرلا نيدقاعتملا نم يأل قحي الو
 فورظلاو حلاصملا يعاري «رسيلاو ةحامسلا نيد يمالسإلا نيدلا نأ الإ

 مدن مث ءام ببسل اهعاب وأ ةعلس ىرتشا اذإ ملسملا نأ كلذ نمو . هدارفأ عيمجل

 ا راجل وخلا دل عاب | تنناو كلذ ىلع

 . هل ًابسانم هاري ام ىلع « هنع عجارتي وأ عيبلا ىلع مدقيف

 : رايخلا ماسقأ

 : اهمهأ « ماسقأ رايخلل

 دحاو لكل نوكيف « عيابتلا هيف يرجي يذلا ناكملا وهو : سلجم ا رايخ : الوأ

 رمع نبا ثيدحل ؛ هنم اقرفتي ملو دقعلا سلجم ىف اماد ام رايخلا نيدقاعلا نم

 . 17( اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيبلا ) : لاق يلي ىبنلا نأ « امهنع هللا يضر
 ار

 ةدم ىلإ رايخلا امهدحأ وأ « نادقاعتملا طرتشي نأ وهو : طرشلا رايح : ايفان

 ا و ةذلا فيا |ذ[ف: عنك نا دهتعلا ءايفمألا :ةمرلعب
 ار ال راص خسفي ملو « دقعلا

 رهش ةدم رايخلا يل : يرتشملا لوقيو « ةرايس رخآ نم لجر يرتشي نأ : هلاثم

 ةرايسلا ءارش همزل الإو « كلذ هلف رهشلا لالخ ءارشلا نع عجارت نإف « لماك
 هلا اهنا درحم

 ‹ ةعلسلا ىف ًابيع دجو اذإ يرتشملل تّْبْنَي يذلا وهو « بيعلا رايح : اغلاث
 ی ل ا صفو مهب ا ا هيوم

 هودع امف « نيربتعملا راجتلا نم ة ةربخلا لهأ ىلإ كلذ ةفرعم يف عجريو ؛ ةعلسلا

 . الف الا و < ا و ف اغ

 )١( مقرب ملسمو ‹ (۲۱۱۰) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )٠٥۳۲( .
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 ‹ بيعلا ضوع ذخأو « عيبلا ىضمأ ءاش نإف « يرتشملل رايخلا اذه تبثي

 ‹ ةعلسلا در ءاش نإو « ةبيعم يهو اهتميقو ةحيحص ةعلسلا ةميق نيب قرفلا وهو
 ۰ . عئابلا ىلإ هعفد يذلا نمثلا درتساو

 هب ديزي ام يرتشملا ىلع عئابلا سلدي نأ : وهو« سيلدتلا رايخ : اعبار
 (١ اتم سيلف انشغ نم ) : كيج هلوقل ؛ مرحم لعفلا اذهو « نمثلا

 ىلإ دمعيف « اهلخاد يف ةريثك بويع اهيف « ةرايس هدنع نوكي نأ : هلاثم

 اهنأب يرتشملا عدخي ىتح ًاقارب يجراخلا اهرهظم لعجيو « ليمج نولب اهراهظإ
 ىلع ةعلسلا در ىف قحلا يرتشملل نوكي ةلاحلا هذه ىفف . اهيرتشيف ةميلس

 ١ . نمشلا عاجرتساو عئابل

 : عيبلا طورش : ةسماخلا ةلأسملا

 : ةيتآلا طورشلا عيبلا ةحصل طرتشي

 ا ا و ف لا ىا ا ن ىا الوأ

 1۲۹: ءاسنلا] 4 سىيا | E مكررا
 . 0( ضارت نع عيبلا اغا ) : لاق ويب يبنلا نأ ْثَِمَي يردخلا ديعس يبأ نعو

 هرکی ناک « قحب هاركإلا ناک نإف « قح ريغب امهدحأ هركأ اذإ عیبلا حصي الف

 E E ار تاع ا

 . اديشر 0 القاع ًاغلاب نوكي نأب « فرصتلا زئاج دقاعلا نوك :

 يصولاو ليكولاك ؛ لام ماقم ًامئاق وأ « عيبملل اكلام عئابلا نوكي نأ : ًاغلاث
 نب ميكحل لَو هلوقل ؛ 20 ربما دع رظانلاو يلولاو

 "7 (كدنع سيل ام عبت ال) : عَ مازح
TTT 

 )۲( يقهيبلاو « (750/11) نابح نباو « (۲۱۸) مقرب هجام نبا هاور )١/ . )۱۷رظنا « ينابلألا هححصو
 ليلغلا ءاورإ )٠٠٠/١( .

 )۳( دمحأ هاور )٤۰۲/۳( « هجام نباو (۱۲۴۲) مقرب يذمرتلاو « (۲۸۹/۷) ىئاسنلاو « (*50*) دواد وبأو ‹

 مقرب  (YAY)قيلغلا ءاورإ رظنا 4 ينابلألا هححصو ) )ه/7؟١(.
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 . لوكأماك « ةجاح ريغ نم هب عافتنالا حابي امم عابملا نوكي نأ : اعبار

 مرحي ام عيب حصي الف « كلذ وحنو « راقعلاو « بوكرملاو « سوبلملاو « بورشملاو

 . فزاعملاو ءوهللا تاالأو < ةتيملاو « ريزنخلاو ‹ رمخلاك < هب عافتنالا

 ءرمخلا عيب مرح هللا نإ) : 0 هللا لوسر 5 لف لیس رباج تیل

 (7١(مانصألاو « ريزنخلاو « ةتيملاو
 ىلع مرح اذإ هللا نإ) : ل ا اا

 هللا لوسر ىهن) : لاق < لیس دوعسم ىبأ ثيدحل ؛ هع الو

 0 بلكلا نمث نع
 ا E اندماج

 يف ىونلا الو « ءاملا يف كمسلا عيب زوجي الف « عيبملا ىلع ىلع لصحي الو نمثلا

 نطب يف يذلا لمحلا الو . عرضلا يف نبللا الو . ءاوهلا يف ةريطلا الو هرمتلا

 :.:ةواشلا ناويحلا الو« سا

 ((ررغلا عيب نع ولج هللا لوسر ىهن) : لاق لي ةريره يبأ ثيدحل
NEدنع هتدهاشمو هتيؤرب امهنم لكل ًامولعم هيلع دوقعلا نوكي نأ :  

 الف ‹ هنع ىهنم ررغلاو ٠ در يا نر ا ور لا

 . دقعلا سلجم نع بئاغ وهو « هلهجو هآر وأ « هري مل ًائيش يرتشي نأ حصي

)0( 
)۲( 
 . (1551/) مقرب ملسمو « (۲۲۴۷) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم (۳)

 . لوهجم نطابو « يرتشملا ٌرْعَي رهاظ هل ناك ام : ررغلا عيب )٤(

(٥) 
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 ٤ اهنع يهنما عويبلا : ٠ ةسداسلا ض5

 ےس

 اک ا ھر یر اےک یا م کا ندا ا

 عويبلا هذه نمو . نيرخآلاب رارضإ اهيلع بترتي وأ « ةبجاو ةدابع ءادأ نع لغشت

 : اهنع يهنملا

 ١- ةعمجلا موي يناثلا ناذألا دعب ءارشلاو عيبلا .

 هلوقل ؛ يناثلا ناذألا دعب ةعمجلا ةالص همزلت نم ءارشلا الو عيبلا حصي ال

 وم % ا اوردو هدا رڪ ذ لإ اوشا ةع م وين م وواصل یدو آد اوما اوما َنيذلاأب :  ىلاعت

 . [9: ةعمحلا]

 ادر یا نھ یار تیا ی ےک ر یا دلل یھ دنا

 . عيبلا ةحص

 يف اهمدختسي وأ ‹ هللا ةيصعم ىلع اهب نيعتسي نمل ءايشألا عيب -۲

 برشي نمل يناوألا الو « ًأرمخ هذختي نمل ريصعلا عيب حصي الف . تامرحملا
 يلا لا قيفلعلا ن ! ةنتفلا تقو يف حالسلا عيب الو ءرمخلا اهب

 [7: ةدئاملا] € نودا تال وىو العاوتوامتو ل

 . هيخأ عيب ىلع ملسملا عيب -*

 ذأ مهتم نصت ف و ف اقيدكيد عش نا نمل لوقي نأ هلاثم

 E SR ALE اسوب

 (7١(ضعب عيب ىلع مكضعب عبي الو) : و هللا لوسر
 . ءارشلا ىلع ءارشلا -

 نأ دعب «رثكأب كنم هيرتشأ انأو « عيبلا خسفا : ايش عاب نمل لوقي نأ : هلاثم
 يف دراولا يهنلا يف ةلخاد ةروصلا هذهو . نمثلا ىلع يرتشملاو عئابلا قفتا

 . قباسلا ثيدحلا

 . (1415) مقرب ملسمو « (۲۱۹۵) مقري يراخخبلا هاور (۱)
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aaبهييتكح مسخ  

 EE fe NEES ةنيع

 يضر رمع نبا نعف « ابرلا ىلإ اهب لصوتي ةليح هنأل « عيبلا اذه مرُخو

 بانذآ متذخأو « ةنيعلاب ا اذإ) : 0 هللا لوسر لاق : لاق ءامهنع هللا

 ىلإ اوعجرت ىتح هعفري ال ًالذ مكيلع هللا طّلس « داهجلا متكرتو ءرقبلا

 !١ (مكنيد

 اهزوحيو اهضبقي نأ لبق اهعيبي مث « صخش نم ةعلس يرتشي نأ : هلاثم

 هعبي الف اماعط عاتبا نم) : كِل هللا لوسر لاق : لاق لمَ ةريره يبأ نع
0 hlد  

 : تا هلي تباث نب ديز نعو ؛

 27 (مهلاحر ىلإ راجتلا اهزوحي ىتح « عاتبت ثيح علسلا

e 

 ثودح وأ اهفلت نم ًافوخ ؛ eS , زوجي ال

 نإ تيأرأ) : ا هللا لوسر لاق : لاق هلی سنأ نعف «اهذخأ لبق اهب بيع

 3 ع عا. ع ت
 5 ) اا لام مكدحأ دحخ اي <“ ةرمثلا هللا عنم

 . ١١( مقرب ةحيحصلا ةلسلسلا) ينابلألا خيشلا هححصو . (*555) مقرب دواد وبأو « (۲۸/۲) دمحأ هاور )١(

 . )١1815( مقرب ملسمو « )١١75( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم (؟)

 . (1591) مقرب عونصملا ؤلؤللا) . هدانسإ يوونلا مامإلا ححصو « (449) مقرب دواد وبأ هاور (؟)

 . )١15058( مقرب ملسمو « (۲۱۹۸) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )٤(

TY 



 . (17(عاتبملاو عئابلا ىهن « اهحالص ودبي ىتح

 دو نأ خلا يشو « اهرارفصا وأ ليخنلا رامث رارمحاب : اهحالص ودب فرعيو

 . رامثلا ةيقب يف كلذ وحنو « دتشيو سبيي نأ بحلا يفو « هيف ةوالحلا ودبتو

  -8التجش  .

 امنإو « اهءارش ديري الو . عيبلل ةضورعملا ةعلسلا نمث ىف صخش ديزي نأ وهو

 . اهرعس عفريو « اهيف هبغريو « اهب هريغ ٌرغيل
 . '(شجنلا نع ىهن ويب هللا لوسر نأ) : امهنع هللا يضر رمع نبا نع . ‘ANود اا . : ۲

 : عيبلا يف ةلاقإلا : ةعباسلا ةلأسملا

 لصحتو . امهاضرب هخسفو نيدقاعتملا نيب عقو يذلا دقعلا عفر : ةلاقإلا

 نم هل ناك امب يرتشملاو عئابلا نم لك عجريف . اهنمث عفد عطتسي مل وأ « ةعلسلل

 . صقن الو ةدايز ريغ

 هر 0 هللا لوسر اهيلع تو 1 ةعورشم ةلاقإلاو

 . (7(ةمايقلا موي هترثع هللا لاقأ هتعيب

 : ةحبارملا دقع : ةنماثلا ةلأسملا

 اهايإ كعيبأ « لاير ةئام اهيف ىلام سار : ةعلسلا بحاص لوقي : اهلاثم

 )١( مقرب ملسمو « (۲۱۹۲) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )١15155( .

 + (18104) مقري, ملضمو« 0410 مقرب يالا هور ةع ن 0
 « )405/1١( نابح نباو « (۲۱۹۹) مقرب هجام نباو ء(؟50) مقرب دواد وبأو « )۲۲٣۹/۲( دمحأ هاور (۴)

 . (N) ۰ مقرب هجام نبا ننس حيحص) ينابلألا هححصو
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 ‹ نمثلا رادقم يرتشملاو عئابلا ملع اذإ « حيحص ةروصلا هذه ىلع عيبلاف

 . حبرلا رادقمو

 َنوكتنَأ الإ : هنأش لج لاقو « :۲۷٠[ ةرقبلا] | 4 ميلان لك اق ناك

 [۲۹: ءاسنلا] 4 ٌرُكنَوضاَرَكْرَعوَّردَجِي

 ا ا ا اضر هيف ققحت عيب ةحبارملاو

 ةليزيو داركلا ىف ريغ: نلغ كمت عيق  ءادعبا ءارشلا نسخت ال نيالا نضعب

 : طيسقتلاب عيبلا : ةعساتلا ةلأسملا

 طسق لك « ةددعتم اطاسقأ نمثلا هيف طّنسَقُي « ددحم لجأ ىلإ ةعلسلا عيب وه
 ::ئرتتملا هعفدي مولعم لجأ هل

 ةلجؤمو « لاير فلأ نوعبرأ ًادقن اهتميق « ةرايس عئابلا دنع نوكت نأ : هلاثم

 «اطسق رشع ىنثا ىلع غلبملا هددسي نأ ىلع يرتشملا عم قفتيف « لاير فلأ نوتس

 . لاير فالآ ةسمخ رهش لك ةياهن ىف عفدي

 0 هللا لوسر ىرتشا) : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءزاوجلا :همكح

 ادا م ل عد هرو = لج الاب ىأ دةس اماغط يدوهي نم

 ىف ديزي عئابلا إف « يرتشملاو عئابلا نم لكل ةدئاف هيف ةقيرطلا هذهب عيبلاو

 ديفتسيو « ًاطيسقتو ًادقن عيبيف « هتعاضب قيوست يف هبيلاسأ نم ددعيو « هتاعيبم

 ىلع لصحي ىرتشملا نأ امك . لجألا لباقم نمثلا ةدايز نم طيسقتلا لاح ىف

 : فايف ةدب E e 20 ل ةاواعلسلا

 : طيسقتلا عيب ةحص طورش

 : ىلي ام ةمدقتملا عيبلا طورش ىلإ ةفاضإ طيسقتلا عيب ةحصل طرتشي

 امهلزوجي الف « دقعلا دنع هفرصت تحتو عئابلا ةزوحب ةعلسلا نوكت نأ ١-

 1 )۰۳( مقرب ملسمو )5١54( ٠ مقرب ىراخبلا هاور : هيلع قفتم )۱(
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 اهيرتشي كلذ دعب مث« طاسقألاو دادسلا ديعاوم ديدحتو , اهنمث ىلع قافتالا

 سيل ام عبت ال) : يي هلوقل ؛ مرحم اذه نإف « يرتشمللاهملسيو عئابلا
 . ()(كدنع

 ام ىلع دئاز غلبم عفدب - دعب اميف وأ دقعلا دنع - يرتشملا مازلإ زوجي ال -۲

 . مرحم ابر كلذ نأل ؛ طاسقألا عفد نع هرخأت لاح يف دقعلا دنع هيلع اقفتا

 . طاسقألا نم لح ام دادس ىف ةلطامملا ءىلملا يرتشملا ىلع مرحي -۴

 نأ هل زوجي نكلو « عيبلا دعب عيبملا ةيكلمب ظافتحالا يف عئابلل قح ال -4

 طاسقألا ءافيتسا يف هقح نامضل ؛ هدنع عيبملا نهر يرتشملا ىلع طرتشي

 . ةلجؤملا

 نباو 2 )۲۸۹/۷( يئاسنلاو (YTY\) مقرب يذڏمرتلاو (o۰) مقرب دواد وبأو (Y/Y) كييك هاور )1(

 . (5599 مقرب يئاسنلا ننس حيحص) ينابلألا هححصو « (۲۱۸۷) مقرب هجام

۲۰ 



 :لئاسم هيفو .ابرلا ىف :يناثلا بابلا

 : همكحو ابرلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 ١- ةدايزلا : ةغللا ىف ابرلا : هفيرعت .

 عا راع ا یا ي دعا فايز او

 ا . ىلاعت هللا باتك يف مرحم ابرلا : همكح -؟

 اوما تري هاك ال : لجو زع لاقو . 0,0: ةرتبل] 4 ايزل مَ مسل الو
 :٠۷۸| ةرقبلا] € نيمه نإ أويل نم قيام اوردو هلا اوفا
 : ىلاعت لاقف < و دشأب ابرلاب لماعتملا ىلاعتو هناحبس و

 4 ملا َنِم نطيل طبي ىلا موم امك لإ توم وقيد اوبرا توا أي لآ ١
 ةلاح عورصملا مايقك الإ ‹ ثعبلا دنع مهروبق نم نوموقي ال : يأ « [ ٠۷١ : ةرقبلا ]

 . ايندلا يف ابرلا مهلكأ ببسب مهنوطب مخضتل كلذو ؛ هعرص
 لاح يأ ىلع « ابرلاب نيلماعتملا لك نعلو « رئابكلا نم الك هللا لوسر هدعو

 «هيتاكوو هلكومو و ابرلا لكأ لک ها لاق لیس رباج نعف « اوناك

 دي سلا فيي هيرو !(ءاوس مه) : لاقو ‹ هيدهاشو

 : هميرحت يف ةمكحلا : ةيناثلا ةلأسملا

 لاومألا عمج ىلع بلاكتلاو « تاذلا ّبُخ ىلع لمحي ابرلاب لماعتلا

 لاومأل اذخأ هيف نإف « دابعلاب ةمحر هعرحتو « ةعورشملا قرطلا ريغ نم اهليصحتو

 يف ًائيش اوديفتسي نأ نود سانلا لاومأ لكأي يبارملا ذإ ؛ ضوع ريغب نيرخآلا
 لاومأ بلس باسح ىلع اهتدايزو لاومألا مخضت ىلإ يدؤي هنأ امك « هلباقم

 بساكملاب لاغتشالا نع داعتبالاو « لومخلاو لسكلا يبارملا دّوعيو « ءارقفلا

 . ةعفانلا ةحابملا

 )١( مقرب ملسم هاور )۱٥۹۸( .



 مكحتو < نسحلا نضرفلا ابل ا دسو# سانلا نيب فخلال ف هيف نأ امك

 : ىلاعت لاق . هيف كرابي الو « هتكرب قحمي ىلاعت هللا نإف يبارملا لام داز نإو وهو
 و
 . :۲۷١[ ةرقبلا] 3 تقدصلا ريو ايزل هللا َقَحَمَي 00

 : ابرلا عاونأ : ةثلاثلا ةلأسملا

 : لضفلا ابر : ًالوأ
 . ًاسنج نيقفتملا نييوبرلا نيلدبلا دحأ يف ةدايزلا وه

 عاص يتئامو فلأب حمقلا نم عاص فلآ رخآ نم صخش يرتشي نأ : هلاثم

 يهو « ةدايزلا هذهف . دقعلا سلجم يف نيضوعلا نادقاعتملا ضباقتيو « حمقلا نم
 . لضف يه اغنإو « اهل لباقم ال « حمقلا نم عاص اتئام

 ‹ بهذلا : ءايشأ ةتس ىف لضفلا ابر ةيمالسإلا ةعيرشلا تمرح : همكح

 ةتسلا ءايشألا هذه 00-5 اذإف . حلملاو ءرمتلاو « ريعشلاو « ربلاو ‹ ةضفلاو

 نأ تس يردخلا ديعس ىبأ ثيدحل ؛ امهنيب لضافتلاو ةدايزلا تمرح هسنجب

 AT ةضنلاب يلو يساء ET و هللا لوسر

 دازتسا وأ داز نمف « ديب ادي « لثمب ًالثم « حلملاب حلملاو «رمتلاب رمتلاو « ريعشلاب
 اهكراش ام ةتسلا ءايشألا هذه ىلع ساقيو . !١" (ءاوس ىطعملاو ذخآلا « ىبرأ دقف

 . لضافتلا هيف مرحيف « ةلعلا يف

 ليكم لك يف لضافتلا مرحيف « نزولاو ليكلا : ءايشألا هذه يف ابرلا ةّلعف

 . لوزومو

 : ةئيسنلا ابر : ًايناث

 عيب يف ضبقلا ريخأت وأ « عفدلا ريخأت لباقم نيضوعلا دحأ يف ةدايزلا وه

 . ادقن امهدحأ سيل« لضفلا ابر ةلع يف اقفتا نيسنج لك

 . ملسمل ظفللاو )٠١۸٤( مقرب ملسمو « (111771/0) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم (۱)
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 ةدمل حمقلا نم عاص يتثامو فلأب « حمقلا نم عاص فلأ صخش عيبي نأ : هلاثم

 . ناضباقتي الو رب وليكب ريعش وليك عيبي وأ « لجألا دادتما لباقم ةدايزلا نوكتف « ةنس

 ةرذحاو ابرلل ةمرحم ا ةنسلاو نأرقلا يف ةدراولا صوصنلا نإف « ميرحتلا : همكح

 ناك يذلا وه اذهو « ًايلوأ ًالوخد ابرلا نم عونلا اذه اهيف لخدي « هب لماعتلا نم

 . رصعلا اذه يف ةيوبرلا كونبلا هب لماعتت يذلا وهو « ةيلهاجلا يف افورعم
Oبهذلا ركذ نأ دعب- 5 هللا لوسر لاق : لاق هيَ  

 ناك ام) : ظفل ىفو . رضاحلا :حاتلاو خاف ًابئاغ اهنم اوعيبت الو) 520

 00 . 111 اير ووتا ةنيرم ناك ابوي هي ىدارتالاف دوب ادد

 : ةيوبرلا لئاسملا ضعبل روص : ةعبارلا ةلأسملا

 نإ ةفرعم « هيلع تلمتشا امو ةيتآلا ةدعاقلا قيبطت لالخ نم انل نيبتي

 : ىه ةدعاقلا هذهو . ةحابملا روصلا نم ىه وأ « ابرلا لئاسم نم ةلأسملا تناك

 ٠ : ناطرش هيف طرتشا « هسنجب (") يوبرلا عيب اذإ
 . اقرتفي نأ لبق دقعلا سلجم ىف نيفرطلا نم ضباقتلا ١-

 . نوزوملاب نوزوملاو « ليكملاب ليكملا « يعرشلا رايعملاب امهنيب يواستلا -۲

 وه « دحاو طرش هيف طرتشيف « هسنج ريغ نم يوبرب يوبرلا عيب اذإ امأ

 يوبر ريغب يوبرلا عيب اذإو ء طرشب سيلف يواستلا امأ « قرفتلا لبق نم ضباقتلا
 . ضبقلا لبق قرفتلاو لضافتلا زاج

 : اهماكحأو روصلا ضعب يلي اميفو

  مرحم اذه . رهش دعب بهذلا نم مارج ةئامب « بهذلا نم مارج ةئام عاب ١(

 . سلجما يف اضباقتي مل امهنآل ؛ ابرلا نم وهو

 )١( مقرب ملسم هاور )١1589( .
 ) )۲ام وأ « اَ يردخلا ديعس ىبأ ثيدح ىف اهركذ مدقتملا ةتسلا فانصألا نم ادحاو ناك نإ : هب دارملا

 اهانعم ىف .
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 يف اضباقت ءاوس « ًاقلطم زاج ةاشب ربلا نم ًامارج وليك نيسمح عاب اذإ (*
 . ال وأ سلجملا

 . زوجي ال . تارالود ةرشعو ةئامب « رالود ةئام عاب )ئ

 .رالود يتئامو فلأب کارا هش دعب اهديعب نأ ىلع رالود فلأ صضرتقا )هه

 . ةنس دعب اهعفدي « بهذلا نم تاهينج ةرشعب ةضفلا نم مهرد ةئام عاب )ل

 . ديب أدي ضباقتلا نم دبال ذإ ؛ زوجي ال

 دقنلاب دقنلا عيب باب نم اهنأل « ةيوبرلا كونبلا مهسأ ءارش وأ عيب زوجي ال ۷

 . ضباقت الو واست ريغب



 :ناتلأسم هيفو .ضرقلا يف :ثلاثلا بابلا

 : هتيعورشم ةلدأو , هفيرعت 50 ىلوألا ةلأسملا

 . هلدب دريو هب عفتني نمل لام عفد : ضرقلا

 لضف ىلع ةلادلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا مومع هيلع لديو « عورشم وهو
 نوملسملا عمجأو « هتقاف دسو « هتبرك جيرفتو « ملسملا ةجاح ءاضقو « ةنواعملا

 . هزاوج ىلع

 تمدقف اركب لجر نم فلتسا يي هللا لوسر نأ م ةريره وبأ ىور

 . عفار وبأ هيلإ عجرف « ركب لجرلا يضقي نأ عفار ابأ رمأف . ةقدصلا لبإ هيلع

 لاا نإ فانز غا لا اار رخ ا انهيقتاذجلا مل: لاقف

 , 7 (ءاضق مهنسحأ

 نم ام) : لاق هلي ىبنلا نأ دوعسم نبا ثيدح : هلضف ىلع ةلدألا نمو

 (4(ةرم اهتقدصك ناك الإ نيترم ًاضرق ًاملسم ضرقي ملسم

 : هب ةقلعتملا ماكحألا ضعبو هطورش يف : ةيناثلا ةلأسملا

 ؛ هضرق هيلع در اذإ كلذ دعب هضرقي نأ طرشب هاخأ ضرقي نأ ملسملل زوجي ال ١-

 ر ناجم هراذ هم ناك ار ويقف فح ب و لكوم اف طنا نضرقلا قآل
 نم ةعامج كإف عفانملا نم كلذ ريغ وأ « رخآ ءيش يأ وأ « هتباد هريعي وأ « ةصيخر

 . هعنم ىلع ء ءاهقفلا عمجأو « كلذ زاوج مدع ىلع لدي ام اوتفأ لب ىبنلا باحصأ

 . هعربت حصي « ًاديشر القاع ًاغلاب « فرصتلا زئاج ضرقملا نوكي نأ -

 نم كلذ نأل ؛ هضرقأ يذلا هلام ىف ةدايز طرتشي نأ ضرقملل سيل 2

 . ًالوأ ضرتقملل هعفد يذلا غلبملا ىلع رصتقي لب « اهذخأ هل زوجي الف « ابرلا
 . لبإلا نم يتفلا : ركبلا (

 E ب و )1
١) 
) 
 . ملسمل ظفللاو )١ ٠١) مقرب ملسمو « ( ‹)۹۳) مقرب يراخبلا هاور (*)

 )٤( ليلغلا ءاورإ رظنا . نسح ثيدح وهو (؟570) مقرب هجام نبا هاور )775/6( .
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 نود ةدايز هاطعأ وأ ء هنم ذخأ ام نسحأ ضرقملا ىلع ٌضرتقملا در اذإ -“

 هيلع لديو « ءاضق نسحو 50 هنأل ؛ كلذ حص ء دصق وأ طرش

 . قباسلا عفار ىبأ ثيدح

 :كللعالل اب يفرش نأ ةلازوحم ر ننال اعلاف نضل ي نأ كف

 دقع نم رضاحلا انتقو يف كونبلا هب موقت ام : ةمرحم ا ةيوبرلا تالماعملا نم -5

 ةددحم ةدئاف ريظن لاملا نم غلابم مهل عفدتف « تاجاحلا يوذ نيبو اهنيب ضورق

 ةميق ىلع ضرتقملا عم كنبلا قفتي وأ« ضرقلا غلبم ىلع ةدايز اهذخأت
 ضرتقملا اهدري نأ ىلع « اهيلع قفتملا ةميقلا نم لقأ كنبلا هل عفدي مت« ضرقلا
 كنبلا هل يطعيف « فلأ ةئام غلبم كنبلا نم ضرتقملا بلطي : الثمف « ةلماك

 . اضيأ مرحما ابرلا نم اذهو . ةئام اهدري نأ هيلع طرتشيو « افلأ نينامث



۶ 

 . ناتلأسم هيقو .نهرلا يف : عبارلا بابل

 : هتيعورشم ةلدأو هانعم : ىلوألا ةلأسملا

 رذعت اذإ « اهنمث نم وأ اهنم ىفوتسْيل ؛ نيدب ةقيثو « ةيلام نيع ّلْعَج : نهرلا

 ۰ اف

 كأ رقم عتطكناو > : ىلاعت هلوق « نحرلا ةيعورشم يف لصألاو
 ا جرخم جرخ ةيآلا يف رفسلاب دييقتلاو . 405: ةرقبل] 4 ةَ
 هللا يضر ةشئاع نعف . رضحلا يف هتيعورشم ىلع ةنسلا ةلالدل ؛ هل موهفم
 نم ًاعرد هنهرو « لجأ ىلإ ىدوهي ااغ ىرتشا و يبنلا نأ) :اهنع

 ا

 : هب ةقلعتملا ماكحألا : ةيناثلا ةلأسملا

 نيدلا ءافيإ نكمي ال هنأل ؛ بلكلاو فقولاك هعيب زوجي ال ام نهر حصي ال ١-

 ١ هتفصو هسنجو نهرلا ردق ةفرعم طظرتشتيو .

 . هيف هل انوذأم وأ نوهرملل اكلام « فرصتلا زئاج نهارلا نوكي نأ -۴

 نهترملا كلم الو « نهترملا ىضر ريغب نهرلا يف فرصتلا نهارلل سيل -4

 . هيلع قفنأ اذإ بولحلا بلحي وأ بوكرملا بكري نأ هل زوجيف
 يذلا نيدلا لح اذإف « يدعتلاب الإ هنمضي ال « نهترلا دي ىف ةنامأ نوهرملا -

 ت ا عجن إف دادس ا يع عضو صرف

 . هتميق نم ددسيو « نهرلا عيبي وأ « نيدلا نم هيلع ام يفوي ىتح « هرزعو

 )١( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )3١78( « مقرب ملسمو )*١15١( .

TTY 



 :ناتلأسم هيفو .ملسلا يف :سماخلا بابلا

 : كلذ نم ةمكحلاو هتيعورشم ةلدأو هانعم ىف : ىلوألا ةلأسملا

 يف ةفوصوم ةلجآ ةعلس عيب : وهو «دحاو ىنعمب فلسلاو ملّسسلا :هفيرعت

 . مَدَقُم نمثب ةمذلا

 مدق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعف ‹ عورشم وهو : هتيعورشم ليلد

 : (7١(مولعم لجأ ىلإ مولعم نزوو مولعم ليك يف فلسيلف « فلسأ

 . اهدارفأ ىلع اعيسوت ةيمالسإلا ةعيرشلا هتزاجأو : هتيعورشم نم ةمكحلا

 . هضرأ رامثتسا ةحلصم هتوفت ال ىتح ملّسلا هل حيبأف « هضرقي

 : هطورش يف : ةيناثلا ةلأسملا

 دقع يف ةمدقتملا طورشلا هتحصل طرتشي كلذلو ؛ عيبلا عاونأ نم ٌعون ملسلا

 : ىتآلا اهيلع فاضيو « عيبلا

 ىتح « عرذ وأ نزو وأ ليكب هتافص طابضنا نكمي ام هيف ملسملا نوكي نأ ١(

 . عزانتلا ىلإ يدؤيال
 يف الو زو ليكم يف حصي الف « يغرشلا هرايعب هيف مسا دق ةفرعم (؟

 . اليك نوزوم

 . هل ةزيمملا هتافصب « هعونو « هيف ملسملا سنج ركذي نأ (؟*
 . ةمذلا ىف انيد نوكي نأ ٤(

 . الجؤم نوكي نأ (ه

 . نيفرطلا نم اددحمو ًامولعم لجألا نوكي نأ (؟

 . )١6١54( مقرب ملسمو « )۲۲٤۲۰( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )١(
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 . امهقرفت لبق دقعلا سلجم يف ًامولعم الماك نمثلا ضبقي نأ ۷
 يف هل همَّلَسُي ىتح  لجألا لولح دنع هدوجو بلغي ام هيف ملسملا نوك ۸

 . ررغ هنأل ؛ حصي مل -ءاتشلا يف بطرلاك- ًادوجوم نكي مل نإف « هتقو



 :ناتلأسم هيفو .ةلاوحلا يف :سداسلا بابلا

 : اهتيعورشم ةلدأو اهانعم : ىلوألا ةلأسملا

 . هيلع لاَحْلا ةمذ ىلإ ليحُلا ةمذ نم نيدلا لقن : ةلاوحلا

 حماستلاو « ةمألا دارفأ ا n قالا نم اهيف امل ةعورشم يهو

 . تالماعملا ليهستو

 ءيلم ىلع مكدحأ عبتأ اذإ) : لاق لَم هللا لوسر نأ يَ ةريره يبأ نع

 ا

 اذإف . ةلاوحلا لبقيلو « لتحيلف رسوم ىلع « هل يذلا نيدلاب ليحأ اذإ : هانعمو

 بيع سلفلا َّنأل ؛ هلاحأ ْنَم ىلع هقحب عجر سلفم ىلع هنئاد نيدّملا لاحأ

 . عوجرلا قح هلف . هب ضري ملو

 : اهتحص طورش ىف : ةيناثلا ةلأسملا

 هيج هيلع نكست اذا( دلا ا ةا ىو اار

 ۰ اره

 و او ر نيقفعم لغوه لاها نا نک

 . هيلع لاحلا ةمذ ىف ًارقتسم ًانيد هب لاحلا نوكي نأ -»

eةد وم قلل لاا کو ام مح ةا ةا ناقل  

 . هيلع لاحلا ةمذ ىلإ ليحلا
 : ةلاوحلل ةرصاعملا روصلا نمو

 يف اهلباقم ديدست لباقم ةيدقن غلابم دادسل ةليسو يهو : ةيفرصملا ةلاوحلا -
 نم كنب ىلإ يدقن غلبم عفدب صخشلا موقي نأ : اهتروصو . ىرخأ ةهج

 . (1554) مقرب ملسمو « (۲۲۸۷) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )١(
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 ةلومع ريظن رخآ دلب يف رخآ صخشل غلبملا اذه ةميق دادس هنم ًابلاط « كونبلا
 . كنبلا اهاضاقتي

 ةعقر وأ باتك نع ةرابع يهو « ًاضيأ ةلاوحلاب قحلي ام يهو : ةَجَفُسلا -

 نأ وأ« ضرقملا هيفويل رخآ دلب يف هبئان ىلإ هبئان وأ ضرقملل ضرقتسملا اهبتكي
 هبئان وأ ضرقملا ىلإ هبئان وأ ضرتقملا هيفويل ؛ دلب يف ًاضرق رخآ ناسنإ ضرقي
 ةملك يهو - ةجتفس ىمست كلذب ضرتقملا اهبتكي يتلا ةقرولاف . رخأ دلب يف
 ‹ نيفرطلل ةحلصم اهيف ذإ ؛ اهزاوج حيحصلاو « موق اهعنم دقو . - ةبرعم ةيسراف
 . يعرش روظحم الو « امهنم دحاو ىلع ررض ريع نم

E 



 :ناتلاسم هيفو ةلاكولا يف :جباسلا بابلا

 : اهتيعورشم ةلدأو « اهمكحو . اهفيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 . ةباينلا هلخدت اميف هماقم موقيل ؛ هريغ صخش ضيوفت ةلاكولا : اهفيرعت ١-

 : ىلاعت لاق« ةعورشم يهو :اهتيعورشم ةلدأو اهمكح -؟

 : هنأش لج لاقو « [15: فهكلا] € ATE باق ©

 هناحبس زوجف . [60: ةبوتلا] € اَهْيَلَع تیام ملا و نکس او يارم ُتَقَدَصلاامَنإ 0

 . نيقحتسملا نع ةباينلا مكحب كلذو « اهيلع لمعلا

 لك يبنلا لاقف « ربيخ ىلإ جورخلا تدرأ : لاق لَك رباج نعو

 : لاق دعجلا نب ةورع نعو . (1)(... اقسو رشع ةسمخ هنم ذخف يليكو تيتأ

 رتشاف بلجلا تئا « ةورع اي) : لاقف ارانيد يناطعأف « بلج ويب ىبنلل ضرع
 | . ()ثيدحلا (. . . ةاش انل

 هنإف « اهيلإ ةيعاد ةجاحلا نأل ؛ ةلمجلا يف ةلاكولا زاوج ىلع نوملسملا عمجأو

 ىلإ ةجاحلا تعد « هسفنب هيلإ جاتحي ام لك لْغف دحاو لكل نكي ال ناك ال

 . اهتيعورشم

 اذإ) :

 : اهب ةقلعتملا ماكحألاو , اهطورش : ةيناثلا ةلأسملا

 . غلاب « فرصتلا زئاج نوكي نأ لكوملاو ليكولا نم لك يف طرتشي -

 . ًاديشر « القاع

 , دوقعلا رئاسو ءارشلاو عيبلاك « ةباينلا هلخدت ام لك يف ةلاكولا حصت -؟

 نم ةباينلا هلخدت ام لك يف حصت كلذكو « علخلاو قالطلاك خوسفلاو
 . كلذ وحنو « جحلاو « رذنلاو « ةرافكلاو « ةاكزلا جارخإك « تادابعلا

 )١( ينطقرادلاو « (۳۹۳۲) مقرب دواد وبأ هاور )٠٠١/٤( .

 )۲( مقرب يراخبلا هجرخأ )7547( .
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 ةراهطلاك « ىلاعت هللا قوقح نم ةباينلا هلخدت ال اميف ةلاكولا حصت ال -*
 . ةالصلاو

 نهر افتااموأ لا ةف ام هره نم لوك ولا ع
 . لكوملاب ٌررض نذإلا اذه ىلع بترتي الآ طرشب « سانلا

 زجع وأ « كلذ كوما هلزاجأ اذإ الإ  هريغ لكوي نأ ليكولل حصي ال -ه
 . هيف لكو اميف هماقم موقي انيمأ لكويف « هنسحي ال ناك وأ « لمعلا نع ليكولا

 دم وأ د وش ل واعف نما ليكولا -*
 . هخسف نيفرطلا نم لكل « زئاج دقع ةلاكولا -۷

 "رم هلزع وأ ءاهل هخسف وأ « هنونج وأ « نيفرطلا دحأ توج ةلاكولا لطب
 . ههفسل هيلع رجحلا وأ « لكوملا لبق
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 :لئاسم هيفو .نامضلاو ةلافكلا يف :نماثلا بابلا

 : اهتيعورشم ةلدأو ةلافكلا ىنعم ىف : ىلوألا ةلأسملا

 سلجم ىلإ « هبرل يلام قح هيلع نم راضحإ مازتلا يه ةلافكلا : اهفيرعت ١-

7 

 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب 0 يهو ٠ : اهتيعورشم ةلدأ -

 . وتس ر یب لج هيِماَجنَمِلَوِكَِمْلأَءاَوْصْدِقَ ةداولاق 8: ىلاعت هلوق راب

 :٠< ملقلا] 5 ردع ک كلذ رتل ل : ىلاعت هلوقو < نماض ليفك يأ [ ۷۲: فسوي |

 0 !(يضقم نيدلاو 4 مراع ميعزلاو 4 ةادؤم ةيراعلا) :

 . ةلافكلا ماعز ليفكلا ع ميعزلاف

 : اهطورشو ةلافكلا ناكرأ : ةيناثلا ةلأسملا

 « هنع لوفكملاو « هل لوفكملاو 1 ليفكلاو < ةغيصلا : ةسمخ ةلافكلا ناكرأ

 . هب لوفكملاو

 e لوبق ىلع فقوتت الو « هلحو ليفكلا بناجيإب متن اهتغيصو

 نآل ؛ : ةأرما وأ اخ ناک ءاوس عربتلل لها نوكي نأ هيف طف ليفكلا امأ

 5 تاعربتلا نم ةلافكلا

 روجحلا كلذكو ىبصلا وأ هوتعملا وأ نونجنا نم ةلافكلا حصن ال كلذ ىلعو

 . هنامض الو « هتلافك حصت الف « هفسل هيلع

 ناف ليفكلا فاللخب « ةلافكلا ةحصل هاضر طش الف : هنع لوفكملا امأو

 ينابلألا هححصو « نسح ثيدح : لاقو )١756( مقرب يذمرتلاو « (٦o) مقرب دواد وبأ هأور 6

 . 5١5١( مقرب ةحيحصلا ةلسلسلا)

 . (۱۷۷/۳) ننسلا ملاعم (۲)
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 . ةلافكلا ةحصل طرش هاضر

 دقو « نامضلا اهيلع قلطيو « لاملاب ةلافكلا نوكت دقف : ةلافكلا لحم امأ

 . هجولاو ندبلا ةلافك اهيلع قلطيو « سفنلاب نوكت

 : ةلافكلا ماكحأ ضعب يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 . يلام قح هيلع ناسنإ لك ندبب ةلافكلا حصت ١-

 . دح هيلع نم ندبب ةلافكلا حصت ال -؟

 . صاصق هيلع نم ندبب ةلافكلا حصت ال -*

 . هراضحإ رذعتملا لوفكملا توب ليفكلا أربي ٤-

 . سلفأ وأ « ددسي ملو « ليصألا لطام اذإ نماض مراغلا ليفكلا -ه

 فيرعت ةلافك هتلافك نأل ؛ نمضي ال - يروضحلا - مراغلا ريغ ليفكلا -5

 . مراغلا ليفكلل وأ لوفكملل راضحإو

 لوفكملا ىلإ لوفكملا راضحإب ليفكلا مازتلا يهو « سفنلاب ةلافكلا حصت -۷
 . كلذ وحن وأ « مكح لا سلجم ىلإ وأ « هل

 : نامضلا يف : ةعبارلا ةلأسملا

 هلوقل ؛زئاج وهو« هريغ ىلع بجو ام مازتلا وه :نامصضلا

 . نماض يأ [/: فسرب] 4 يع وينور ب لمح وياج نمک ل : ىلاعت
 . (مراغ ميعزلا) : لي هلوقو
 ءاضق ساب نم وهو « هيلإ وعدت ةجاحلا نأل ؛ هراوج ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 ش اغ هب رومأملا نواعتلاو تاجاحلا

 : هطورشو نامضلا ماكحأ

 ١- هيلع ضوعلا ذخأ زوجي ال .

 )١( ةقباسلا ةحفصلا يف هجيرخت مدقت .
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 ١ - رثكأف نانثا قحلا نمضي نأ زوجيف « نينماضلا ددعت زوجي .

 ٣- هنع نومضملل نماضلا ةفرعم هتحص يف طرتشي ال .

 حصي كلذكو « ملعلا ىلإ لوؤي ناك اذإ لوهجملاو مولعملا نامض حصي ٤-

 . عيبملا ةدهع نامض

 وأ ميعز وأ « نيمض وأ « نماض انأك : هانعم يدؤي ظفل لكب نامضلا حصي -ه

 . كلذ وحن

 ءاربإب « نيدلا نم هنع نومضملا ةمذ تئرب اذإ الإ « نماضلا ةمذ أربت ال -5

 . ءاضق وأ

 الو ‹ حصي مل نامضلا ىلع هركأ نإف « نماضلا اضر : هتحصل طرتشي -۷

 . هل نومضملا اضر الو ‹ هنع نومضملا اضر طرتشي

 اغلاب : نوكي نأب ءفرصتلا زئاج نماضلا نوكي نأ : هخحصل طرتشي امك

 . ًاديشر القاع
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 : هعاونأو هتيعورشم ةلدأو هأنعم : ىلوألا ةلأسملا

 ١- عنملا : ةغل رجحلا : رجحلا فيرعت .

 . هلام يف هفرصت نم ناسنإ عنم : عرشلا يفو

 . [م: هسل] € كوما ةهتسلاأ وترد الو# : ىلاعت هلوق هيف لصألاو : هتيعورشم ةلدأ -؟
 و اهيلع نومئاق مهنأل ؛ ءايلوألا ىلإ فيضأ نكل < , مهلاومأ : يأ

 4 روما ھل اومن دا5 اشد همم ناو حكي وغلب وحمل السو :  ىلاعت
 نأ عيت ل مغسل وعى َناكَنِإَو # : ىلاعت هلوقو « [5: ءاسنلا]

 . [05:ةرقبلا] © نيه اوُدهْفَمسََوِل ْدَصْلمهْسلَوْلاْمَِْوْهَزِمُم
 امهانعم يف نمو ميتيلاو هيفسلا ىلع رجحلا زاوج ىلع تايآلا هذه تلدف

 . مهيلإ عفدُت الو « داسفلاو عايضلل ضرعتت الئل « مهلاومأ يف -ريغصلاو نونجماك- -
 . كلذل ةحلصملا تعد اذإ « مهلاومأ يف فرصتي نأ يلوللو « مهدشر ققحت اذإ الإ

 : نيعون ىلع رجحلا : هعاونأ -۳

 هيفسلاو دا ا هيلع روجحملا ةحلصمل رجحلا : لوألا عونلا

 ءاسنا] © روم همسات او 9 : ىلاعت لاق « نونجماو
 يو ا واب

 ضيرملا ىلع رجحلاو . نويدلا باحصأب رضي الئل هلام يف فرصتلا نم عنميف

 هيلع رجحي دبعلا كلذكو . ةثرولا تحل هلام نم ثلثلا ىلع داز اميف تولا ضرم
 . هديس نذإ ريغب هفرصت حصي الف « هديس قحل

 رجحلا وهو . رجحلا نم لوألا عونلاب ةقلعتملا ماكحألا : ةيناثلا ةلأسملا

 : هسفن ةحلصمل ناسنإإلا ىلع

 هنإف « ةيانجب لام وأ سفن ىلع « هوحنو هرغصل هيلع روجحملا ىّدعت اذإ - ١
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 « طرفي مل هيلع ىّدعتملا نأل ؛ ةمارغ نم كلذ ىلع بترتي ام لمحتيو نمضي

 مل« ا ا ت ل

 وهف تامر IT هنمضي

 : نيرمأب ريغصلا نع رجحلا لوزي -؟
 وأ « ينملا هلازنإ : يهو « تامالعب كلذ فرعيو « غولبلا : لوألا رمألا

 ىف ضيحلا وأ « ةرشع ةسماخلا هغولب وأ « لبقلا لوح نشخلا رعشلا تابنإ

 ۰ . ةيراجلا قح

 يلا ةر ك وهو«دشرلا: يناثلا رمألا

 . < سر ممله اَدطم هو نانا كيلا يحمل لَبَي ١
 يف ًارارم فرصتي كرتيو « فرصتلا نم ايش حنميف « ناحتمالاب هدشر فرعيو
 ‹ هيف ةدئاف ال اميف وأ مارح ىف هلام قفني ملو اشحاف ًانبغ نبغي مل نإف « لامل

 . هدشر ليلد كلذ ناك
 : اضيأ ر نونا رخال

 . هيلإ هلقع عوجرو نونجلا لاوز : لوألا

 هفاصتاو شيطلاو هفسلا لاوزب هنع لوزيف : هيفسلا امأ . دشرلا : ىناثلاو

 . ةيلاملا تافرصتلا يف حالصلاب

 بجيو . هيصو مث « اديشر الدع ناك اذإ بألا مهيلع روجحملا رمأ ىلوتي -4

 : ىلاعت هلوقل ؛ مهل عفنألاو ظحألا هيف اب فرصتي نأ مهرمأ ىلوتي نم ىلع
 ‹ ميتيلا ىلع تّصن ةيالاو . :٠١١[ ماعتألا] رسحا ٌنَسَحَأ لاب الار ينا لام ارق الو »

 ا ساقيو
 0 اال

EYروڪ ايامنا امل تبل لوما نو ڪي نذل اٽ » ىلاعت هلوقل ؛  

PR:٠١[ ءاسنلا] #  
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 رجحلا وهو « رجحلا نم يناثلا عونلاب ةقلعتملا ماكحألا : ةثلاثلا ةلأسملا

 : هريغ ةحلصمل ناسنإإلا ىلع

 لبق ءادألا همزلي ال هنأل . هلجأ لحي مل نيدب نيدملا ىلع رجحي ال ١-

 نم هعنم ميرغللف « هنم همودق لبق نيدلا لحي ًاليوط ًارفس دارأ ول نکل « هلولح
 . ءىلم ليفك وأ نهرب هقثوي ىتح « رفسلا

 هيلع رجحي ال اذهف « هيلع يذلا نيدلا نم رثكأ هيلع روجحلا لام ناك اذإ -۲

 يفوي ىتح رزعو سبح عنتما نإف « ةبلاطملا دنع ءافولاب رمؤي نكلو هلام يف
 هيلع ام لقأ هلام ناك اذإ امأ . هنويد ءافوب هلام يف لخت عنتما نإف « نيدلا

 رضي الثل ؛ ةبلاطملا دنع هلام ىف فرصتلا هيلع رجحي اذهف « لاحلا نيدلا

 رمألا اذه ناك اذإ هريغ وأ عربتب هلا ترسل نم ا وكم ا

 . نويدلا ناحصأب رضي

 الإ ةبلاطملا هل قحي الف ءرجحلا دعب ًائيش هضرقأ وأ هيلع روجحلا عاب نم -۴

 وه اذه نأل ؛ ةلاحلا هئامرغ نويد ردقب هنمث مسقيو هلام عيبي نأ مكاحلل -
 ام مكاحلا هل كرتيو « مهل ملظو ّلطَم كلذ ريخأت يفو « هيلع رجحلا نم دوصقملا

 . نكسلاو ةقفنلاك هيلإ جاتحي
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 :ناتلأسم هيفو ةكرشلا :رشاعلا بابلا

 : اهتيعورشم ةلدأو اهمكحو ةكرشلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 ١ - ةكرشلا فيرعت :

 نازيمتي ال ثيحب رخآلاب نيلاملا دحأ طلخ : يأ « طالتخالا : ةغل ةكرشلا

 . امهضعب نع
 . فرصت وأ قاقحتسا يف عامتجالا يه : ًاعرشو

 وأ نيع يف ةبهلاو ةيصولاو ثرإلا کک ا

 . «كالمألا ةكرش» : اشا وذ ينوب ةعئاداا

 انه ةدوصقملا يهو . «دوقعلا ةكرش» ب فرعي ام وهو : فرصتلا يف عامتجالاو

 . فيرعتلا اذه قفو ةكرشلل نامسق ناذهف . ثحبلاب

 ‹ ةعركلا ةينآرقلا تايآلا تءاجو « ةعورشم ةكرشلا : اهتيعورشم ةلدأ -؟

 . اهزاوجب « ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو

 : ءاطلخلاو . 4: سر € ضب لهب نبل اطال ارك » : ىلاعت لاق
 . [11: ءاسنلا] € E EEE # : هناحبس لاقو . ءاكرشلا

 تاعورشملا يف اميس الو اهيلإ ةسام ةجاحب عمتجماو « ةزئاجلا دوقعلا نم يهو
 . هدرفمب اهب مايقلا صخشلا عيطتسي ال ىتلا ةمخضلا

 : دوقعلا ةكرش عاونأ : ةيناثلا ةلأسملا

 هيف نار لام ىف ركام ناف ةر نأ يهو: نالا كرش الوأ
 نانع ءاوتساك « فرصتلاو لاما ىف اهيف نيكيرشلا ءاوتسال ؛ كلذب تيمسو
 لك نم لام سأر نوك اهتحص يف طرتشُيو « ريسلا يف ايوتسا اذإ امهيسرف

 نم مولعم ءزج امهنم دحاو لكل دّدَحُي نأو « ًارضاح ًامولعم ًادقن مهنم وأ امهنم

 . حبرلا
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 : هب رجتي الام رخآلل نيكيرشلا دحأ عفدي نأ يهو : ةبراضملا ةكرش : ان

 و
 نود ‹ امهيهاجب نايرتشي ام حبر يف اكرتشي نأ يهو : هوجولا ةكرش : اثلاث

 امه pee سأر امهل نوكي نأ

 8 58 اميف 3 وأ 4 e 0-5 ا 0

 . امهوحنو ةطايخو جسنك « لمعلا نم امهمذ
 نوكت ةراسخلا كلذكو « هيلع ناقفتي ام بسح ىلع ءاكرشلا نيب حبرلا عزوي

 دقع خسف امهنم لكلو « ةبراضملا ريغ يف اذهو , امهيلام ردق ىلع امهنيب

 . هنونج وأ امهدحأ تومب خسفنت امك « ءاش ىتم ةكرشلا



 :لئاسم هيفو .ةراجإلا :رشع يداحلا بابلا

 : اهتيعورشم ةلدأو اهانعم : ىلوألا ةلأسملا

 ١ - اهفيرعتو ةراجإلا ىنعم :

 : رجا تارا ةو هو ٠ نضوعلا وهو هرج ألا ف م ةقل

 نم « ةمولعم ةدم « ائيشف ائيش ذخؤت ةمولعم ةحابم ةعفنم ىلع دقع : اعرشو

 . مولعم ضوعب مولعم لمع ىلع وأ . ةمذلا يف ةفوصوم وأ ةمولعم نيع

 € قوا زانق 3: اچ هلوق اهتيعورشم ليلدو : اهتيعورشم ةلدأ ا

 تر درج سا نم ريح رجا امام ھات > : هنأش لج هلوقو « [5: قالطلا]

 . :۲٠[ صصقلا ] «نيمالا وتلا

 . (اتيرخ ًايداه ليلا ينب نم ًالجر ارجأتسا ركب ابأو لي يبنلا نأ) تبث دقو
 يلج هللا لوسر نأ « أَم ةريره يبأ نعف « هترجأ ريجألا فوي مل نمل ديعولا ءاجو

 لجر) : مهنم ركذو . . . (ةمايقلا موي مهمصخ انأ ةثالث : ىلاعت هللا لاق) : لاق

 امهنع هللا يضر رمع نبا نعو . "7 (هّرجأ هطعي ملو هنم ىفوتساف ًاريجأ رجأتسا
 e انآ لقا ايها ةرطعا كك هللا لوسر لاق : لاق

 : اهطورش : ةيناثلا ةلأسملا

 ١- اديشر « ارح « الاب « القاع ‹ فرصتلا زئاج نم الإ حصت ال .

 ملعلا طرتشاف « اهيلع دوقعملا ىه ةعفنملا نأل ؛ ةمولعم ةعفنملا نوكت نأ -

 . عيبلاك اهب

 ملعلا بجوف ‹ ةضواعم دقع ىف ضوع اهنأل ؛ ةمولعم ةرجألا نوكت نأ -*

 . نمثلاك اهب

 )١( مقرب يراخبلا هاور ) . )۲۲٠۹۳ءارحصلا ىف ةيفخلا كلاسملاو قرطلاب رهاملا : تيّرخلاو .

 )۲( مقرب يراخبلا هاور )۲۲۲۷( .

 مقرب هحام نبا هاور )م  » (Yt)مقرب هحام نبا ننس حيحص) ينابلألا هححص و 144°) :
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 عيبو « ءانغلاو « ىنزلا ىلع ةراجإلا حصت الف « ةحابم ةعفنملا نوكت نأ -5

 . وهللا تالآ

 ءافيتسا رذعتي ءيشل ةراجإلا حص الف < ءافيتسالل ةلباق ةعفنملا نوك - ©

 . ةيؤرلا ىلإ جاتحي ءىش ظفحل ىمعأ ةراجإك « هنم ةعفنملا

 , عفانملا عيب ةراجإلا نأل ؛ اهيف هل ًانوذأم وأ رجؤملل ةكولم ةعفنملا نوكت نأ -5
 . عيبلاك اهيف كلذ طرتشاف

 ىلإ يدؤت اهنأل ؛ ةلوهجم ةدمل ةراجإلا زوجت الف « ةمولعم ةدملا نوكت نأ -۷

 . عزانتلا

 : اهب ةقلعتملا ماكحألا : ةثلاثلا ةلأسملا

 : ةيتآلا ماكحألا ةراجإلا دقعب قلعتيو

 ايتفلاو جحلاو ناذألاك « تادابعلاو برقلا لامعأ ىلع راجئتسالا زوجي ال ١(

 نم ذخأي نأ زوجيو « ىلاعت هللا ىلإ ةبرق اهنأل ؛ نآرقلا ميلعتو ةمامإلاو ءاضقلاو

 . نيملسملا لام تيب نم ًاقزر كلذب موقي

 . اهب عافتنالا نم نُكَمُيو رجأتسملل ةرجؤملا نيعلا عفدي نأ رجؤملا ىلع (؟
 دنع ةرجألا عفدي نأو « ةرجأتسملا نيعلا ىلع ةظفاحملا رجأتسملا ىلع بجيو

 . اهلولح
 تام اذإو « رخآلا اضرب الإ « نيفرطلا دحأ نم ةراجإلا دقع خسف زوجي ال (۳

 . هماقم هثراو موقيو « دقعلا لطبي مل ةيقاب ةرجؤملا نيعلاو امهدحأ

 وأ « تتام ةبادك « اهعفن عطقنا وأ « ةرجؤملا نيعلا تفلت اذإ ةراجإلا خسفنت ٤(

 . تمدهنا راد



 :لئاسم هيفو .ةاقاسملاو ةعرازملا :رشع يناثلا بابلا

 : امهمكحو امهانعم : ىلوألا ةلأسملا

 هيلع موقيو هعرزي نمل بح وأ ‹ اهعرزي نمل ضرأ عفد : ةعرازملا : امهانعم ١-

 . ةرمثلا نم عاشم مولعم ء رجب

 ءزجب هيلع لمعي و لوكاش رعت هل ۾ مولعم سورغم رجش عفد : ةأقاسملا

 . ةرمثلا نم مولعم عاشم

 ةاقاسملاو « بوبحلاك عرزلا ىلع عقت ةعرازملا نأ : ةاقاسملاو ةعرازملا نيب ةقالعلاو

 . جاتن إلا نم ءزج لماعلل امهنم لك يفو « ليخنلاك رجشلا ىلع عقت
 : امهيلإ نالا ةجاحل « ةزئاحلا دوقعلا نم امهو « ناتعورشم : امهمكح -؟

 ام رطشب ربيخ لهأ لماع لِي يبنلا نأ) : امهنع هللا يضر رمع نبا نعف

 . 17(عرز وأ رمث نم اهنم جرخي

 : امهطورش : ةيناثلا ةلأسملا

 . ديشر « رح « غلاب نم الإ ناعقي الف « فرصتلا زئاج امهدقاع نوكي نأ ١(

 . ةعرازملا ىف امولعم رذبلاو « ةاقاسملا ىف امولعم رجشلا نوكي نأ (؟

 . هريغو لخن نم « لوكأم رمث رجشلل نوكي نأ (*

 . كلذ وحن وأ عبرلا وأ ثلثلاك « ةلغلا

 : امهب ةقلعتملا ماكحألا : ةثلاثلا ةلأسملا

 : ةيتآلا ماكحألا امهب قلعتيو

 ‹ ثرح نم« ةرمثلا حالص ىلإ يدؤي ام لك لمعي نأ لماعلا مزلي ١)

 . كلذ ريغو « رمثلا فيفجتو « لخنلا حيقلتو « ةنايصو « ةفاظنو ‹ يقسو

 . )١1581( مقرب ملسمو « (۲۳۲۹) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )١(
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 ‹ رثبلا رفحك « لصألا ظفحي ام لك ىلع لمعلا ضرألا بحاص ىلع (١؟

 . هايملا تاخضمو تاللألا بلجو « زجاوحلاو ناردجلا ةماقإو « هايملا ريفوتو

 . ةرمثلا روهظب هتصح لماعلا كلم (؟

 خسفنا نإف « مزال ريغ زئاج دقع امهنأل ؛ ءاش ىتم دقعلا خسف دقاع لكل ٤(

 لبق لماعلا خسف نإف « اطًرش ام ىلع نيدقاعلا نيب وهف ءرمثلا رهظ دقو دقعلا

 لماعك هقح طاقسإب يضر هنأل ؛ هل ءيش الف « ةرمشلا روهظو عرزلا عولط

 ‹ لمعلا يف عورشلا دعبو ةرمشلا روهظ لبق لاملا بر خسف نإ امأ « ةبراضملا

 . هلمع ةرجأ لماعللف

 كلت لمحت ملف  ًابلاغ ةرمغلا اهيف لمكت ةدم يف هعراز وأ هاقاسول (ه
 | . لماعلل ءيش الف « ةنسلا
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 :لكاسم هيفو .راوجلاو ةعفشلا :رشع ثلاثلا بابلا

 : اهتيعورشم ةلدأو اهانعم يف : ىلوألا ةلأسملا

 تلقتنا نم هكيرش ةصح عازتنا كيرشلا قاقحتسا يه ةعفشلا : اهانعم ١-

 راصف « هكلم ىلإ عيبملا مض اهبحاص نأل ؛ كلذب تيمسو . يلام ضوعب هيلإ

 تبثي يرهق كلمت قح يه : ليقو . هكلم يف ًادرفنم هبيصن ناك نأ دعب « ًاعفش

 . ررضلا عفدل ؛ ةكرشلا ببسب ثداحلا كيرشلا ىلع ميدقلا كيرشلل

 لوسر ىضق) : لاق هيَ رباج ثيدح اهيف لصألا : اهتيعورشم ةلدأ -؟

 hz : هللا

 الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف « مسقي ملام لك يف ةعفشل ةشلاب للا

 ةكرش لك يف ةعفشلاب هلي هللا لوسر ىضق) : ىرخأ ةياور يفو . ١١ (ةعفش

 ‹ كرت ءاش نإف « هكيرش نذؤوُي ىتح عيبي نأ هل لحي ال « طئاح وأ ةعبر مسقت مل

 قحأ رادلا راج) : لاق لك ف e قحأوهف« هنذؤي ملو عاب اذإف

 , 00د 3

 . طئاح وأ « راد وأ ۰« ضرأ نم

 . عامجإلاو ةنسلاب ةعفشلا ةيعورشم توبث كلذ نم نّيبتف

 : ةعفشلاب ةقلعتملا ماكحألا : ةيناثلا ةلأسملا

 نإف ‹ هكيرش ىلع ضرعيو نذؤي ىتح هبيصن عيبي نأ كيرشلل زوجي ال ١-

 . هب قحأ وهف هنذؤي ملو « عاب
 ةعتمألا نم تالوقنملاك «راقعلاو ضرألا ريغ ىف ةعفشلا تبشت ال -؟

 . (١؟18) مقرب ملسمو « هل ظفللاو (۲۲۵۷) مقرب يراخبلا هاور (۱)
 . ضرألا قلطمو نكسملاو رادلا : عبرلاو ةَعبّرلاو . (1108()174) ملسم هاور (؟)
 ‹ يذمرتلل ظفللاو « )۳١١۷( مقرب دواد وبأو . «حيحص نسح» : لاقو (۱۳۹۸) مقرب يذمرتلا هاور (*)

 . )۹ مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو



 . كلذ وحنو ناويحلاو

 ررضلا عفدل تعرش اهنأل ؛ هطاقسإل ليحتلا زوجي ال يعرش قح ةعفشلا ٠-

 . كيرشلا نع
 هذخأ ةعفشلا هل تتبث نمو ‹ مهكلم ردق ىلع ءاكرشلل ةعفشلا تبشت ٤-

 ارا اخ نا ارب تعيب ىلا هلا
 او رض اة ةع كلا ع ااا ا و ا تف

 ريغب بوهومك : عيب ريغب كيرشلا كلم نع لقتنا اميف ةعفش الف « هانعم ىف

 ٠ . هب ىصومو « ثورومو « ضوع
 ال اميف ةعفش الف « ةمسقلل الباق عيبلاب لقتنملا راقعلا نوكي نأ دبال -5

 . قيرطو « رثبو « ريغص مامحك : مسقي

 عيبلا تقو اهب بلاطي مل نإو « عيبلاب هملع روف اهب ةبلاطملا تبثت ةعفشلا ۷
 لهجلاك «رذعل هبلط رخأ ول كلذك « هتعفش ىلع وهف ملعي مل اذإ الإ . تطقس

 . راذعألا نم كلذ ريغ وأ مكحلاب

 ءانبو سارغ نم اهيف امو . دحت ملو « مسقت مل يتلا ضرألا ةعفشلا لحم -/

 قيرطلاك ناريجلا نيب ةكرتشملا قفارلا ضعب ىقب نكل تمسق اذإف . اهل عبات وهف

 . ملعلا لهأ يلوق حصأ ىف ةيقاب ةعفشلاف « كلذ وحنو ءاملاو

 ‹ هضعب كرتيو هضعب ذخأي الف « عيبملا عيمج ذخأ نم عيفشلل دبالو -4

 . يرتشملا نع ررضلل ًاعفد كلذو

 : راوجلا ماكحأ يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 . هثروي نأ داك ىتح راجلاب كك ىبنلا ىصوأ دقو « هراج ىلع قح هلراجلا

 E د نا ل ماتجي نأك هراج ىلإ جاتحا نمف

 . ضوع ريغب وأ ضوعب تناك ءاوس « هتحاح هل ققحي نأ هراج ىلعف « كلذ وحن

 ىلع لطت ةذفان حتفك « هراجب رضي ام هكلم ىف ثدحي نأ ناسناإلل زوجي الو
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 كرتشم رادج امهنيب ناك اذإو . كلذ وحن وأ هتاوصأب هراج قلقي عنصم وأ « هتيب

 دنع هيلإ جاتحي نأك « ةرورضلا دنع الإ بشخلا هيلع عضيو هيف فرصتي ال

 ةبشخ زرغي نأ هراج راج عنمي ال) : قلي هلوقل ؛ كلذ نم نعنمي الف ‹ فيقستلا

 اچ نك

 : تاقرطلا ىف : ةعبارلا ةلأسملا

 ١- مهتاقرط ىف نيملسملا ةقياضم زوجي ال .

 . قيرطلا قياضي ام هكلم ىف ثدحي نأ زوجي ال -؟

 .ةرالا قر طردت اهوا هقباذل انتر حو نأ هرج ذل +

 ٤- هيلع ةراملا رضي ام عيمج نم « هيلع ةظفاحلا بجتف عيمجلل قح قيرطلا ‹

 ةبعش قيرطلا نع ىذألا ةطامإ نأل ؛ كلذ وحنو هيف مئامقلاو تافلخما عضوك

 نالا بخش وف

 )١( مقرب ملسمو « (1557) مقرب يراخبلا هاور )١1509( « يراخبلل ظفللاو .

€۸ 



 : اهتيعورشم ةلدأو اهفيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 E SE لا اهفيرعت ١-

 تت تما نایاب 3 E و ا اهتيعورشم ةلدأ -؟
 . [08: ءاسنلا] ل تلم ااو دونا قا إ # : ىلاعت لاقو « [58: ةرقبلا]

 e كنمتتا نمل ةنامألا دأ) : كيج لاقو

 . عاديإلل ةيعاد ةجاحلاو

 نأ هل بحتسي هنإف ةنامألا ظفح ىلع ةردقلا هسفن ىف دجو نمف

 نوع ىف دبعلا مادام دبعلا نوع ىف هللاو) : كم هلوقل ؛ ةعيدولا لبقي

 ا

 . اهلوبق هلزوجي ال هنإف ةعيدولا ظفح ىلع ةردقلا مدع هسفن نم ملع اذإ امأ

 : اهتحص طرش : ةيناثلا ةلأسملا

 هوحنو ريغصلا عدوأ نإو . هطيرفتل « نامض الف هفلتأف « هيفس وأ نونجم وأ ريغص

 . هذخأب هيدعتل ؛ ًانماض عيدولا راص « رخآ دنع هلام

 : ةعيدولاب ةقلعتملا ماكحألا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 ةنامأ اهنأل ؛ طرفي مل نإ هيلع نامض الف « عدوتسملا دي يف ةنامأ ةعيدولا ١-

 ىلع نامض ال) : ا هلوقل « دعتي مل نإ نمضي ال نيمألاو « تانامألا رئاسك

 يؤ

 : )۸1/0( ءاورإلا يف ينابلألا هححصو « )۲٤ ١) مقرب يذمرتلاو 3 (oro) مقرب دواد وبأ هأور )1(

 . (؟599) مقرب ملسم هاور (۲)
 . ٠١٤١( مقرب ءاورإلا) هقرط عومجمب ينابلألا هنّسحو , (؟589/5) يقهيبلاو « (۱۱۳٤)مقرب ينطقرادلا هاور ١)
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 ؛ تفلت اذإ اهنمضي هنإف « اهظفح ىف طّرف وأ « ةعيدولا ىلع ىّدعت اذإ -؟

 . هريع لال فاس هال

 لجو زع هللا نأل ؛ ًافرع اهلثم زرح يف ةعيدولا ظفح عدوتسملا ىلع بجي -۴
 نم دوصقملا نأآلو « اهظفحب الإ كلذ ركع الو « اهلهأ نعل تانامألا ءادأب رمأ

 هدبعو هتجوزك « ةداع هلام ظفحي نم ىلإ ةعيدولا عفدي نأ عدوتسملل زوجي -4

 . مهيلع نامض الف « طيرفت الو دعت ريغ نم مهدنع تفلت نإو « همداخو هنزاحخو

 روضح وأ رفسك : رذعل امأو ءرذع ريغ نم هريغ دنع اهعدوي نأ زوجي ال -ه

 . هطيرفتو هيدعتل ؛ نمض رذع ريغب

 ىلإ اهدر هيلع بجي هنإف «رفسلا دارأ وأ ةعيدولا ىلع عدوتسملا فاخ اذإ -5

 نأل ؛ هب قثي نم دنع اهعدوأ نكمتي مل نإف « مكاحلا ىلإ اهعفد الإو ء اهل ظفحأ

 رمأو ءاهنع هللا يضر نميأ مأل عئادولا عدوأ ةنيدملا 7 ةرجهلا لبق ا ا

 هغر انوي ”e عدوتسملا صرم ادإ كلو )يلهأ ئلإ اهدري نأ ع

 « مكاحلا دنع اهعدوأ نكمتي مل نإف « اهباحصأ نعل اهدر هيلع بجي هنإف « عئادو

 . هب قثي نم دنع وأ
 ءاهلمهأ نإف .اهتيذغتو «اهفالعإ عدوتسملا مزل ةباد ةعيدولا تناك اذإ ۷

 . رجأ اهيف بطر دبك لك نألو « اهتمرحل لامهإلا اذهب مثأيو « اهنمض « تفلتو
 نم وأ« اهبحاص ىلإ ةعيدولا در هنأ ىعدا اذإ « هلوق لبقي نيمأ عدوتسملا -۸

 ريغ نم اهرخأ نإف « اهل اهبحاص بلط دنع ةعيدولا رخؤي الأ عدوتسملا ىلعو

 . نمضي هنإف « تفلتف ءرذع

 . (586/0) ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا هنسحو (؟84/5) يقهيبلا هاور (۱)
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 نم دارفألا هب موقي ام يهو « ةيفرصملا عئادولا : ةعيدولل ةرصاعملا روصلا نم -4

 يف فرصتلاب كنبلا موقيو « اقلطم وأ ددحم لجأ ىلإ« كونبلا يف ةيدقن غلابم عاديإ

 نم « ضرقلا ىنعم يف ريصت هذهو « ةتباث ةيلام ةدئاف اهبحاصل عفديو « غلابملا هذه
 هذهب يهو « ةبلاطملا دنع اهلثم درب هدهعتو « هتمذب اهقلعتو « اهنيعل كنبلا كلمت ثيح

 ىضاقتي ال يتلا عئادولا امأ . هيف عوقولا نم نوملسملا رذحيلف . مرح ا ابرلا نم ةروصلا

 هنأل « هيف ءىش الف « يراجلا باسحلاب مويلا فرعي يذلاك « ةدئاف اهيلع اهبحاص

 ارطضم ناكو « ةدايزلا ضبقب صخشلا مزل اذإ امأ . هلام لصأ ىلع ةدايز ذحخأي مل

 هنإف « كلذ كرتب ققحم ررض هقحلي ثيحب كونبلا هذه لثم يف عاديإلا ىلإ
 . ةماعلا نيملسملا حلاصم ىف اهقفنيو « ةدايزلا هذه ضبقي

 : تافالتإلا ىف : ةعبارلا ةلأسملا

 لام ىلع ىدتعا نمو < قح ریغب اهذخأو ) سانلا لاومأ ىلع ا مرحي

 كل ا هغ بعيب ناو« ايدكس لالا اذه ناو ها ريغ

 . كلذ وحن وأ باب حتفب وأ « ديق لحب « هريغ لام فالتإ يف ببست

 تدسفأ امو « ليللاب اهظفح ىشاوملا لهأو « راهنلاب اهظفح لاومألا لهأ ىلع

 . اهكاله وأ اهداسفإ ىف ببستلا وأ « اهيلع يدعتلا

 الف « هلتقف « لتقلاب الإ عفدني مل اذإ « ناويحلا وأ ناسنإلا نم !١!لئاّصلاو
 : ّقح ريغب هلام ديرأ نم) : كِل هلوقل ؛ هسفن نع ًاعافد هلتق هنأل ؛ هيلع نامض

 : هلام وأ تفرغ وأ "فيش كير ار داع ريغ لع طم ىاللا وع ناال نم: لالا (1)

 نّسحو « )١087( مقرب هجام نباو « حيحص نسح ثيدح : لاقو « )١1570( مقرب يذمرتلا هجرخأ (۲)
 : ١ ١) ۷£ مقرب ىذمرتلا حيحص) ىنابلألا خيشلا هححصو ؛ «دئاوزلا» ی هدانسإ ىريصوبلا
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 بتكو ءرمخلا يناوأو « بيلصلاو ءوهللا تالآك هللا مرح ام فلتأ نمو

 ‹ هيلع نامض ال هنإف « ةعالخلاو « نوجملا تالجمو ةطرشأو ‹ ةعدبلاو لالضلا

 تحتو « مكاحلا رمأب هدييقت نم دبال لب « هقالطإ ىلع فالتإلا نوكي ال نكل
 . نتفلل اءردو « ةدسفملل اعفدو « ةحلصملل انامض ؛ هتباقر

YoY 



 :ناتلأسم هيفو .بصغلا يف :رشع سماخلا بابلا

 : همكحو هفيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 . املظ يي يو

 توتو ١ ىلاعت هلوقل ؛ نيملسل 57 مرحم وهو : : همكح - ؟

 بيكا مك ربا لام لحي ال) : هي 0 :٠۱۸۸ ةرقبلا ] | 4 لطلاب تيب

 نم ةمايقلا 8 ُهَقوط املظ ضرألا نم ايش عطتقا نم
hl هلك لاقو « (١)(هسفن : 

 . '(نيضرأ عبس

 وو

 قا

 م ذأ عاص لمع هلاك نإ مرد لوزان نوک الأ لبق مويلا هنم هللحتيلف

 (27(هيلع لمُحَف هبحاص تائيس نم ذخأ تانسح هل نكي مل نإو هتملظم ردقب

 : بصغلاب ةقلعتملا ماكحألا يف : ةيناثلا ةلأسملا

: Yo 3 هفلتأ نإو « هلاحب بوصغملا در بصاغلا ىلع بجي - ١ 

 . ةلصتم وأ ةلصفنم تناك ءاوس « هتدايزب بوصغملا در بصاغلا مزلي -؟

 هبلاط اذإ هعلقب رمأ « سرغ وأ ءانبب بوصغملا ىف فرصت اذإ بصاغلا -۳

 . كلذب كلاما

 . نضقنلا بصاغلا نمض « صخر وأ « لق وأ «رّيغت اذإ بوصغلا 8

 : ةرجافلا ناعألاو ةموصخ اب نوكي لق باصتغالا -

 . كلا اهب نذأي مل نإ ٠ ةلطاب بصاغلا تافرصت عيمج =

 . ١409( مقر ءاورإلا) ينابلألا هححصو (۲۹/۳) ينطقرادلاو « (۷۲/) دمحأ هاور )١(

 . ملسمل ظفللاو )١111١( مقرب ملسمو , )۲٤٥۲-۲٠٠۳( مقرب يراخبلا هاور (۲)

(r))۲٤٤۹( مقرب يراخبلا هاور  . 

or 



 :لئاسم ةيفو .حلصلا يف :رشع سدراسلا بابلا

 : هتيعورشم ةلدأو « هأنعم : ىلوألا ةلأسملا

 ١- ةعزانملا عطق يأ « قيفوتلا : ةغللا يف ٌحلّصلا : هانعم .
 نيمصاختملا ةموصخ هب عطقني يذلا دقعلا وه : عرشلا يفو .

 عامجإلاو « ةنسلاو « باتكلا هتيعورشم ىلع لد دقو : هتيعورشم ةلدأ -'؟ .

 ىلاعت هلوقو « [174: ءاسنلا] # ربح عَلصلاَو # : ىلاعت هلوق ناتكلا نمف :

  3ىلاعت هلوقو « [۹: تارجحلا] © مهي حصون نمؤمْلَسِِناََآطنإَو :

 َلَعَفينمو سالا أتي جلضإَو ٍفوُرْحَمَوَ ٍةَفَدَصِبَرَم أ نمالِ هدو نمر يك ف رحل 3

 . [114: ءاسنلا] ا

 كك لسا يس ل علا كول

 مث ؛ هللا اضر دصقب سانلا نيب حلصلا ةيعورشم ىلع ةمألا تعمجأ دقو

 : ةماعلا حلصلا عاونأ يف : ةيناثلا ةلأسملا

 : : عاونأ ىلع سانلا نيب حلصلا

 EET ¥ : س لاق . امهنيب قاقشلا فيخ اذإ نيجوزلا نيب , حلصلا ١-
 ص ص

 هللا هكا قيود احلصضِإ EIEN aA Re E ريح مكي اَمهتيَكاَقِص

 :۲٠[ SS ءاسنلا] € امس

 امها لصين ام هع حجما صرع ارمان متاح ارم ناو ل : ىلاعت
 شا رے 3

 | 1 1246: ءاستلا | 4 ريح ُْحلَضاَءاَحْلَص

 مقرب هجام نباو« حيحص نسح : لاقو (ToY\) مقرب يذمرتلاو« (؟ه9:) مقرب دواد وبأ هأور )01

 . )۱۹۰٥( مقرب هجام نبا حيحص) ينابلألا خيشلا هححصو 2(؟6؟)
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 يلو لاق: نيلام نقلت اقا نيتفئاطلا نيب حلصلا -1

 ا تارا 4 امها ولسا اولا نيمو ام ِناَتَعِياط نإ #

 نيبراحتملا رافكلاو نيملسملا نيب حلصلا -۳

 ٠ ٠ لالا ريغ ىف نيمصاختما نيب حلصلا -4

 ىلع وهو « انثحب يف دوصقملا وهو «لاملا يف نيمصاختملا نيب حلصلا -

 : نيعون
 : ًاضيأ نيعون ىلع وهو « رارقإلا عم حلصلا -أ

 رخآل ديشر رقي نأك « هب ٌرقملا قحلا سنج ىلع حلص وهو : ءاربإلا حلص ١-
 وهف « ىقابلا ذخأيو « نيدلا وأ نيعلا ضعب هلّرقملا هنع طقسي مث « نيع وأ نيدب

 قحلا بحاص نوكي نأ طرشب زئاج اذهو . حلصلا ظفلب نيدلا ضعب نع ءاربإ

 . رارقإلا يف ًاطورشم نوكي الأو « هعربت حصي نم

 ول امك « هسنج ريغب هب ٌرقملا قحلا نع حلاصي نأ وهو : ةضواعملا حلص -؟

 اذهف . هسنج ريغ نم ضوعلا ذخأ ىلع احلاصت مث نيع وأ نيدب هل فرتعا

 . ةراجإلا مكح همكحف ةعفنم ىلع عقو نإو « عيبلا مكح همكح

 وأ هدنع هل نيعب رخآ ىلع صخش يعدي نأ وهو «راكنإلا عم حلصلا -ب

 حلاصي مث « هب ىعدملا لهجي وهو تكسي د وأ « هيلع ىعّدملا ركنيف « هتمذ يف نيدب

 ركنملا ناك اذإ « ةلاح ا هذه يف حلصلا حصيف ؛ لجؤم وأ لاح لاج هاوعد نع يعدم

 . هنيميل ءادتفاو « هسفن نع ةموصخلل اعفد ؛ لاملا عفديف « ىوعدلا نالطب ادقتعم

 . تباثلا هقح نع اضوع لاملا ذخأيف « ىوعدلا ةحص دقتعي ىعّدملاو

 : حلصلاب ةقلعتملا ماكحألا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 نأك « نيع وأ نيد نم هملع رذعت ام وهو « لوهجم ا قحلا نع حلصلا حصي -

 اج امهنم دحاول ملع الو « نمز هيلع ىضم باسحو ةلماعم نيصخش نيب نوكي
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 صاصقلا نع حلصلاك « هنع ضوعلا ذخخأ زوجي ام لك نع حلصلا حصي ۲

 . رثكأ وأ « لقأ وأ « اعرش ةددحما ةيدلاب

 نع حلصلاك « هنع ضوعلا ذخأ زوجي ال ام لك نع حلصلا حصي ال -*

 . رجزلل تعرش اهنأل ؛ دودحلا
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 .لئاسم هيفو .ةقباسملا :رشع عباسلا بابلا

 : اهمكحو . اهانعم : ىلوألا ةلأسملا

 يفو « لبإلاو « ليخلا يف نوقباستملا هيلع نهارتي ام قّبّسلا :اهانعم - ١

 5 هذخأ قبس نمف « لاضنلا

 ىمرلاب ةقباسملا : لاضنلاو ةلضانملاو . هريعو ناويحلا نيب ةاراجما ىه ةقباسملاو

 . اهوحنو ماهسلاب
 . عامجإلاو « ةنسلاو « اتكلاب ةزئاج ةقباسملاو : اهتلدأو اهمكح -؟

 نمو . [0: لافنألا] € ةو نكرم اًموُصلْوُدِعَو ل : ىلاعت هلوقف : باتكلا امأ

 ليخلا نيب , قباس لك ىبنلا نأ) : امهنع هللا يضر رمع نبا هاور ام : ةنسلا

ESEعادولا ةينث نم رمضت مل يتلا نيبو  عادولا ةينث ىلإ ءايفحلا نم  
 وأ لصت وأ فخ يف الإ قبس ال) : ا هلوقو « '"(قيرز ينب دجسم ىلإ

 . سرفلا : رفاح او « لصنلا وذ مهسلا : لصنلاو « ريعبلا : فخلاو . "(رفاَح
 . ةلمحلا ىف ةقباسملا زاوج ىلع نوملسملا عمجأ دقو

 : اهب ةقلعتملا ماكحألا : ةيناثلا ةلأسملا

 ١- مادقألا ىلعو « بكارملاو باودلا نم اهريغو « ليخلا ىلع ةقباسملا زوجت «

 ال) : قلك هلوقل ؛ ماهسلاو « ليخلاو « لبإلا يف ضوع ىلع ةقباسملا زوجت ١-

 ١ (؟)(رفاح وأ لصن وأ فخ ىف دنس

 ريمضت نوكيو « فختل ًاتوق الإ فلعت ال مث « نمست ىتح فلعلاب اهيلع رهاظي نأ وه : ليخلا ريمضت )1

 . قابسلا وأ وزغلل ليخلا

 . (۱۸۷۰) مقرب ملسمو « (5878) مقرب يراخبلا هاور (۲)

 ‹ نسح :لاقو )۱۷٠١( مقرب يذمرتلاو « (؟515) مقرب يئاسنلاو « (26174) مقرب دواد وبأ هاور (؟)

 )٤( (ةقباسلا ةيشاحلا رظنا) هجيرخت مدقت .



 بردتلاو . داهجلا ىلع بردتلاك « ةيعرش ةحلصم هيلع بترتي ام لك -۴
 . اهيلع ضوعلا ذخأ زوجيو « ةحابم هيف ةقباسملاف « ملعلا لئاسم ىلع

 ‹ عرشلا هحابأ ام  هنم ةرضم ال يذلا حرملاو بعللا هنم ٌدّصقُي ام لك -5

 . اهوحنو ةالصلاك ةبجاولا نيدلا رومأ نع لغشي الأ طرشب « ةقباسملا هيف زوجت

 . هيلع ضوعلا ذحخأ زوجي ال عونلا اذهو

 نإف « هبحاصل لضفلا رهظي مل ام ةقباسملا خسف نيقباستملا نم دحاو لكل -ه

 . لوضفملا نود خسفلا لضافللف رهظ

 . نيبوكرملا دحأ وأ « نيقباستملا دحأ تومب ةقباسملا لطبت -*

 . هبيع وأ « نيقباستملا دحأ حدم روضحلا وأ نيمألل هرکی -۷

 : ةقباسملا يف ضّوعلا ذأ طورش : ةثلاثلا ةلأسملا

 ١- ةيؤرلاب كلذو ‹ ةقباسملا ىف نيبوكرملا وأ , ةلضانملا ىف ةامرلا نييعت .

 الف ؛ عونلاب كلذو « ةلضانملا يف نيسوقلا وأ  ةقباسملا يف بكارملا داحتا -

 . ٠ ةيسرافو ةيبرع سوق نيب الو « نيجهو يبرع نيب حصت

 . عرذلاب وأ ةدهاشملاب امإ كلذو « ةياغلا وأ ةفاسملا ديدحت -*

 هب ملعلا بجوف « دقع ىف لام هنأل ؛ احابمو امولعم ضوعلا نوكي نأ -4

 . دوقعلا رئاسك هتحابإو
 امأ ءرامقلا هّبش نع كلذب جرخيل ؛ نيقباستملا ريغ نم ضوعلا نوكي نأ -ه

 . ةقباسملا حصت الف , امهدحأ نم وأ « امهنم ناك اذإ



 :لئاسم هيقو .ةيراعلا :رشع نماثلا بابلا

 : اهتيعورشم ةلدأو اهانعم : ىلوألا ةلأسملا
 يح ةيراعلاو . هنيع ءاقب عم ءىشلاب عافتنالا ةحابإ : ةراعإلا : اهانعم - ١

 مت اهب رفاسيل هترايس رخآ نم نايا يعمم نأك 1 عافتنالل ةذوخألملا نيعلا

 . هيلإ اهديعي

 : ىلاعت هلوق مومعل ؛ ةبحتسم ةعورشم ى .اهتيعورسم ةلدأ -"؟

 [7: ةدئاملا] # یوق رل لاوتواَحَيَو »
 ےس رو ر رص

 ريعتسيام دارملاو « [۷:نوعالا] # وعامل نوعسميو 9 : ىلاعت لاقو

 هللا مهّمَذ دقف ؛ كلذ وحنو رودقلاو يناوألاك ء.مهضعب نم ناريجلا

 بودنم ة اهنأ ىلع كلذ لدف « ةيراعلا مهعنمل هناحبس
 موي ًاعردأ ا ب ىبنلا نأ) : هل ةيمأ نب ناوفص ىورو .اهيلإ

 ةحلط يبأ نم ًاسرف راعتسا كلي يبنلا نأ) ) : كلف سنأ نعو . 7 (نينح
00 0 
 ی هلي ضر

 : اهطورش : ةيناثلا ةلأسملا

 اكلم ةراعملا ٌنيعلاو « ًاعرش عربتلل الهأ ريعتسملاو ريعملا نوكي نأ ١-

 . ريعملل
 الو ءهوحنو ءانغل ةراعإلا حصت الف « عفنلا ةحابم ةراعملا نيعلا نوكت نأ -

 هب عافتنالا مرحي ام رئاس اذكو « هيف برشلل ةضف وأ بهذ نم ءانإ ةراعتسا حصت

 و

 ىتلا نايعألا نم تناك نإف ءاهب عافتنالا دعب ةراعملا نيعلا ىقبت نأ -؟

 . اهتراعإ حصت الف ء ماعطلاك كلهتست
 . ١15١1( مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو ؛ (8ه55) مقرب دواد وبأو ء (؟؟؟/4) دمحأ هاور )١(

 . (۲۳۰۷) مقرب ملسمو « (۲۹۲۷) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم (۲)
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 : اهب ةقلعتملا ماكحألا ضعب : ةثلاثلا ةلأسملا

 اذكو . اهل كلام ريغ هنأل ؛ اهراعتسا ىتلا نيعلا ةراعإ ريعتسملل زوجي ال ١-

 | كلذ ىف كلاما نذأ اذ هل[ اسرع اذ هلورخ آل

 امك“ ةميلس اهدريو « اهيلع ظفاحي نأ بجي «ريعتسملا دي ىف ةنامأ اهنأ -؟

 . اهنمض طرف وأ ىّدعت نإف « اهذخأ

 رضي ملام  ءاش ىتم هيف عوجرلا ريعمللف « مزال ريغ دقع ةراعإلا -

 . عوجرلا زجي مل هب ٌرضأ نإف « ريعتسملاب
 : رومأب ةيراعلا درتو « ةراعإلا يهتنت -4

 . اهنم ريعتسملا ضرغ ققحتي مل ولو « كلذب كلاما ةبلاطم -
 . ةراعملا نيعلا نم ضرغلا ءاضقنابو -

 . ةتقؤم ةيراعلا تناك اذإ تقولا ءاضقنا -

 . كلذب ةراعإلا نالطبل « ريعتسملا وأ ريعملا توم -

 موقي نمو « هسفنب عفتني نأ هل« رجأتسم اك عفنلا ءافيتسا يف ريعتسملا -ه

 . اهكلام نذإب اهيف فرصتلا هكلمل كلذو « هماقم
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 :لئاسم هيفو .تاوملا ءايحإ :رشع حساتلا بابلا

 : همكحو هانعم يف : ىلوألا ةلأسملا

 رمعت مل يتلا ضرألا هب دارملاو ء هيف حور ال ام وه : ةغل تاّوَملا : هانعم ١-

 الكلام الز
 وهف « موصعم كلمو تاصاصتخالا نع ةكفنملا ضرألا وه : حالطصالا يفو

 وأ . ةرامع رثأ اهيف دجوي ملو «دحأل كلم اهيلع رج مل يتلا بارخلا ضرألا

 . كلام اهل ملعي ملو « ةرامعو كلم رثأ اهيف دجو
 يهف ةتيم ًاضرأ ايحأ نم) : 0 E هتلدأو همكح -؟

 دق ضرأ ىلإ لجرلا ءيجي نأ : ملاظلا قرعلاو . ا( قح ملاظإ قرعل سیلو « هل
 . ضرألا كلذب بجوتسيل ؛ عرزي وأ« اهيف سرغيف « هريغ اهايحأ

 : كلي هلوقل ؛ مهعفنو باودلاو سانلا ةجاحل ابحتسم ءايحإلا نوكي دقو

 . (ةقدص هل وهف ("!يفاّوَعلا هلكأ امو ءرجأ اهيف هلف ةتيم ًاضرأ ايحأ نم)

 هب لصحي امو هطورش : ةيناثلا ةلأسملا

 ا كارلا اي فا

 اهل ضرعتلا مرح كلذ ىرج نإف « ملسم كلم ضرألا ىلع رجي مل هنأ ١-

 . ىعرش نذإب الإ ءايحإلاب
 . مالسإلا راد ىف ًاتاوم رفاكلا ءايحإ زوجي الف « املسم ييحما نوكي نأ -

 : رومأب ءايحإلا لصحيو

 نم) : كلج هلوقل ؛ هايحأ دقف ةداعلا هب ترج ام عينم طئاحب هطاحأ اذإ ١-

 . (4)(هل ىهف ضرأ ىلع ًاطئاح طاحأ

 1 (١هه١ مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو « (۱۳۷۸) مقرب يذمرتلاو ء ( ۰ ۷۳( مقرب دواد وبأ هاور ١

 . ةميهب وأ ناسنإ وأ ريط نم قزر بلاط لك : وهو « يفاعلاو ةيفاعلا عمج ۲

(۱) 
(۲) 

 . (5/5) ءاورإلا يف ينابلألا هححصو « (۳۱۳/۳) دمحأو « (۲۹۷/۲) يمرادلا هاور (۳)

 )٤( مقرب دواد وبأ هجرخأ )۳٠۷۷ ( ءاورإلا) ينابلألا خيشلا هححصو « بدنج نب ةرمس نع ١1684( .
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 مل نإو « اهايحأ دقف « ءاملا ىلإ لصوف « ًارثب تاوملا ضرألا يف رفح اذإ -؟

 . أرهن اهيف رفح ول كلذكو « هريغ نم قحألا وهف ءاملا ىلإ لصي
 دقف « كلذ ريغ وأ رهن وأ نيع نم هارجأ ءام تاوملا ضرألا ىلإ لصوأ اذإ -*

 ا
 ٤- اهاقنف ء« سارغلل حلصت ال كلذ لبق تناكو « ًارجش اهيف سرغ اذإ ,

 اهايحأ دقف اهسرغو .

 هيف عجريو ءرومألا هذه دنع فقي ال ءايحإلا نإ : لاق نم ءاملعلا نمو -ه

 . ربتعي الف ءايحإ ُدَحُي ال امو « ءايحإ وهف ءايحإ سانلا هّدع امف « فرعلا ىلإ

 : هب ةقلعتملا ماكحألا ضعب : ةثلاثلا ةلأسملا

 ١- ةمدقتملا ثيداحألا مومعل ؛ هكلم دقف تاوملا ضرأ نم ًائيش ايحأ نم ‹

 (هل يهف ةتيم ًاضرأ ايحأ نم) : هِي هلوق اهنمو .
 . هقفارم قحتسي رومعملا كلام نأل ؛ ءايحإلاب كلمي ال رومعملا مرح -۲

 : رجح نب لئاو ثيدحل ؛ اهييحي نمل تاوملا ضرألا عاطقإ نيملسملا مامإل -*

 . (7(تومرضحب ًاضرأ هعطقأ هِي ىبنلا نأ)
 ليخو ةقدصلا لبإل تاوملا ضرأ يف بشعلا يمحي نأ مامإلل زوجي -4

 ‹ نيملسملا ىلع ةرضم وأ قيض هيف نكي ملو « كلذ ىلإ جاتحا اذإ « نيدهاجملا

 يفف « ةماعلا ةحلصملل عورشم وهو ‹ نيملسملا مامإ ىوس دحأل كلذ سيلو

 ىنعمو . "7 (هلوسرلو هلل الإ ىمح ال) : ًاعوفرم ةماثج نب بعصلا ثيدح
 یر ذل م یا ی ا یا اح

 دبتسي نأ هكلام ريغ ىلع مرحي هنأل كلذب ىّمُس « هقفارمو هقوقح نم هلوح ام وه : ءيشلا مرح )١(

 ْ . هب عافتنالاب

 يذمرتلا ننس حيحص) ينابلألا خيشلا هححصو « نسح ثيدح : لاقو )۱۳۸١( مقرب يذمرتلا هاور (۲)

 . (1115 مقر

 . (۲۳۷۰) مقرب يراخبلا هاور (*)
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 :ناتلاسم هيفو .ةلاعجلا :قورشعلا بابلا

 : اهمكحو اهانعم : ىلوألا ةلأسملا

 . لاير فلأ هلف ةدوقفملا يترايس دجو نم : لوقي نأ : هلاثم

 لا غلو اقر و اهتلدأو اهمكح ا

 [۷۲: فسوي] ¢ ریو وہ ااو رعب لمح وپ ءاَجنَمِلَو ¥ : ىلاعت

 يحب اورم « 0 ندا يامر نع قالا يي يردخلا ديعس ىبأ نعو

 م 0 e ءايحأ نم

 قبلا اف یا هلا ينس ا یک لک ريل کا :

 رم لق هللا لوسر لأسن ىتح اهذخأن ال : 0 مهوتأف

 (17(مهسب مكعم یل اوبرضاو ‹ مهنم :م اوذخ) : قلك مهل لاقف ٥ اس

 : اهب ةقلعتملا ماكحألا : ةيناثلا ةلأسملا

 نأ لماعلا ىفو « فرصتلا حيحص نوكي نأ ملا مزتللا يف طرتشي - ١-

 . لمعلا ىلع ًارداق نوكي
 وأ ءرمخ ةعانص وأ « ءانغك مرحم ىلع ٌحصت الف « ًاحابم لمعلا نوكي نأ -؟

 . امهوحن

 عوبسألا ةياهن ىلإ يلمج در نم : لاق ولف « ددحم تقوب لمعلا تقوي الأ -۴

 . حصي مل ؛ رانيد هلف

 لماعللف لعاجلا اهخسف نإف « اهخسف نيفرطلا نم لكل « زئاج دقع اهنأ ٤

 . هل ءيش الف لماعلا اهخسف نإو « لثملا ةرجأ

 )° ۰۱) ) مقرب ملسمو « ( (۷٦) ) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )١(
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 :لئاسم هيفو .طيقللاو ةطقللا :قورشعلاو يداحلا بابلا

 : اهمكحو ةطقللا ىنعم : ىلوألا ةلأسملا

 ىقلُم هدجت يذلا ءيشلا مسا يهو « طوقلملا ءيشلا : ةغل ُةَطَقَللا : اهانعم ١-
 . هذخأتف

 دعب هكلمتيل وأ « هظفحيل ؛ ةعّيضُم نم مرتحم لام ذخأ يه : عرشلا يفو

 . فيرعتلا

 نأ : غيم ينهجلا دلاخ نب ديز ثيدح اهيف لصألاو : اهتلدأو اهمكح -؟

 اهءاكو فرعا) : لاقف (ةضفلا) قرولا وأ بهذلا ةطقل نع لكس لكي يبنلا

 ءاج نإف . e a SD تاايصاعو

 ءاهلو كلام) :لاقف ليإلا E (هيلإ اهّدأَف رهدلا نم ًاموي اهبلاط

 ‹ (اهبر اهاقلي ىتح رجشلا لكأتو ءاملا درت « اهءاقسو « اهءاذح اهعم نإف اهعد

 . (7(بئذلل وأ« كيخأل وأ « كل ىه اغإف اهذخ) : لاقف ةاشلا نع هلأسو

 : ةطقللا ماسقأ : ةيناثلا ةلأسملا

 زوجي اذهو ‹ اصعلاو ةرمثلاو « فيغرلاو طوسلاك : سانلا ةمه هعبتت الام ١-

 . فيرعت الب هكّلمتو « هب عافتنالا طقتلمللو « هطاقتلا

 ءرقبلاو « ليخلاو « لبلاك : اهريغو عابسلا راغص نم هسفنب عنتمي ام -؟
 ثيدح يف لي هلوقل « هفيرعتب هطقتلم هكلمب الو هطاقتلا مرحي اذهو « لاغبلاو
 درت « اهءاقسو « اهءاذح اهعم نإف اهعد ء اهلو كلام) : مدقتملا دلاخ نب ديز

 4 (اهبر اهدجي ىتح رجشلا لكأتو « ءاملا

 ال امو « عاتملاو . ةضفلاو « بهذلاك : هفيرعت همزليو < هطاقتلا زوجي ام -۳

hl 

 کلو هلا ةد يذلا طيخلا : ءاكولاو « (۱۷۲۲) مقرب ملسمو « (۲۳۷۲) مقرب يراخبلا هاور )١(

 طقتلملا ةفرعم : دوصقملاو . كلذ ريغ وأ دلج نم « ةقفنلا هيف نوكت ءاعولا : صافعلاو « امهريغو

 . اهفصو اذإ اهفصاو قدص ملعي ىتح تامالعلاب
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 دلاخ نب ديز ثيدحل كلذو « امهوحنو جاجدلاو منغلاك عابسلا راغص نم عنتمي
 . اهفيرعت ىلع ردقو « هسفن يف قثو نمل اذه . مدقتملا

 : اهب ةقلعتملا ماكحألا ضعب : ةثلاثلا ةلأسملا

 يف هتميق عفدو هلكأ نيب ريخم وهف « ًالوكأم ًاناويح طوقلملا ناك اذإ ١-
 ‹ هظفح وأ « هفاصوأ ةفرعم دعب هبحاصل هتميقب ظافتحالاو « هعيب وأ « لاح لا

 « هملتساو ءاج اذإ هكلام ىلع هتقفنب عجريو « هكلمي الو « هلام نم هيلع قافنإلاو

 . اهذخأ هلف طقتلملا اهلكأي نأ لبق اهبحاص ءاج اذإو

 هتميق عفدو هلكأ طقتلمللف . ةهكافلاك هداسف ىشخي ام طوقلملا ناك اذإ -؟

 . هكلام ىتأي ىتح هنمث ظفحو هعيب وأ « هکلال

 اهب فيرعتلاو هديب ةنامأ عيمجلا ظفح همزليف عاتملاو يناوألاو دوقنلا امأ -+

 . سانلا عماجم يف

 ؛ اهب فّرَعُي نأ عاطتساو اهنم هسفن ىلع نمأ اذإ الإ ةطقللا ذخأ زوجي ال ٤“

 ‹ ةلماك ةنس اهفرعي مث « اهتافص فرعي اهطقتلا اذإف « بجاو ةطقللاب فيرعتلا نأل

 قباطي ام اهفصوو اهبحاص ءاج نإف « سانلا عماجم ىف اهيلع ةادانملاب كلذو
 . هل اكلم نوكت الماك اماع اهفيرعت دعب اهبحاص تأي مل نإف « هيلإ اهعفد اهتفص

 اهيف فرصتي ال نكل « لوحلا رورمو اهفيرعت دعب « ةطقللا كلمتي طقتلملا -5
 اهعفد فاصوألا كلت ىلع قبطني امب اهبلاط ءاج ىتمف . اهفاصوأ ةفرعم دعب الإ

 . مدقتملا دلاخ نب ديز ثيدح ىف كلذب هي هرمأل ؛ ني الو ةنيب الب هيلإ

 . هنايب قبس ا  امهرمأ يلو اهيف فرصتي هيفسلاو يبصلا ةطقل -5
 . رهدلا لوط اهب فيرعتلا بجيو « لاحب كلمت ال مرحلا ةطقل -۷

 : طيقللا ىف : ةعبارلا ةلأسملا

 وأ ‹ هوحنو دجسم ناب وأ« عراش يف ًاذوبنم دجوي يذلا لفطلا وه : طيقّللا
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 . ليفك الو بسن هل فرعي الو « هلهأ نع لضي

 :٠ ةدشانا] © قوفَتلاَوِرْلاَلفواَحَيَو $ : ىلاعت هلوقل , طيقللا كرت ىغبني الو
 ع ضو هيلع ناق رار الاف: طلا لنا توج ىلع لاب كلا مومعف

 المع « هل وهف لاملا نم هعم دجو امو . هسفنل ءايحإ هذخأ يف نألو « ةيافكلا

 نم هيلع قفنأ لام هعم نكي مل نإف « هنم هيلع قفنيو ؛ هيلع هدي نألو « رهاظلاب
 . لاملا تيب

 . رفاك هنإف « رفكلا دلبب دجو اذإ الإ  هماكحأ عيمج يف ملسم رح طيقللاو
 نم رثكأ هيف عزانت نإف ‹ هنم هنوك نكمي نمت هيعدي نم رارقإب طيقللا بسن تبثيو
 . ')ةفاقلا ىلع ضرع نيب الو دحاو

 ا اعات ارض رک و طرب هاا يقلل اف .عطنألاو

 . ملسم ىلع قساف الو رفاكل ةناضح

 ‹ ةلادعلاو « مالسإلاو « ةيرحلاو « غولبلاو « لقعلا : طقتلُملا يف طرتشيو

 قسافلاو « ملسملل رفاكلاو « دبعلاو « نونجملاو ء ىبصلا طاقتلا حصي الف . دشرلاو

 كلو
+ 

 )١( (فوق : ةياهنلا) . هيبأو هيخأب لجرلا هبش فرعيو « اهفرعيو راثآلا عبتتي يذلا وهو « فئاق عمج .
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 :ناتلأسم هيفو . فقولا :قورشعلاو يناثلا بابلا

 : همكحو هأنعم : ىلوألا ةلأسملا

 هللا ىلإ ًابرقت ؛ اهئاقب عم اهب عافتنالا نكمي نيع سبح فقولا : هانعم ١-
 . ةرمثلا ليبستو لصألا سبح : وهف « ىلاعت

 , دجاسملا وأ « نيجاتحما ىلع ةرجألا فرصيو « اهرجؤيو اراد فقوي نأ : هلاثم

 . كلذ وحن وأ ةينيدلا بتكلا ةعابط وأ

 نع درو ام« هيف لصألاو , ةبحتسملا لامعألا نم وهو : هتلدأو همكح -؟

 یخ اقرأ تا السر اد ر اصر افا هنأ < ناو ومع

 تيس تقشر لاق ؟ينرمأت امف « هنم يدنع سفن طق الام بصأ مل

 نعو . 17(ثروي الو بهوي الو اهلصأ عابي ال هنأ ريغ « اهب تقّدصتو « اهلصأ
 نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ) : لاق لي يبنلا نأ هلي ةريره يبأ

 دوصقملاف . (هل وعدي حلاص دلو وأ « هب عفتني ملع وأ « ةيراج ةقدص : ثالث

 . فقولا : ةيراحلا ةقدصلاب

 : هب ةقلعتملا ماكحألا : ةيناثلا ةلأسملا

 : ةيتآلا ماكحألا فقولاب قلعتيو

 ١ - اديشر ارح اغلاب القاع « فرصتلا زئاج فقاولا نوكي نأ .

 ١- هّنُيَعُي نأو « هنيع ءاقب عم ًامئاد ًاعافتنا هب عفتني ام فقولا نوک .

 ملعلا بتكو « نيكاسملاو « دجاسملاك « فورعمو رب ىلع فقولا نوكي نأ -۳

 وأ ءرافكلا دباعم ىلع فقولا مرحيف « ىلاعت هللا ىلإ ةبرق هنأل ؛ كلذ وحنو

 ا

 هنمث فرصيو « عابيف « هب عافتنالا نكمي ملو « فقولا عفانم تلطعت اذإ -4

 . )۱٦۳۲( مقرب ملسمو « (۲۷۴۷) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )١(

 .. )١15753( مقرب ملسم هاور (۲)
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 ت اراد. ناك وأ را ا ىف جت ترص ام ناك نإ هلثم ىف

 . فقاولا 066 ىلإ برقأ كلذ نأل ؛ ىرخأ راد اهنمثب يرّتشاو

 . هعيب الو « هخسف زوجي الو « لوقلا درجمب تبثي « مزال دقع فقولا -ه

 ٦- نيعملا ريغ فقو حصي الف « انيعم فوقوملا نوكي نأ .

 ىلع الإ« تقؤملا الو قلعملا فقولا حصي الف « ازجنم فقولا نوكي نأ -۷

 . هنوم

 . عرشلا فلاخي ال ناك اذإ « فقاولا طرشب لمعلا بجي -/

 . ثانإلاو روكذلا هيف ىوتسا هدالوأ ىلع فقو اذإ -4



 :لئاسم هيفو . ةيطعلاو . ةبهلا :ةورشعلاو ثلاثلا بابلا

 : اهتلدأو اهانعم : ىلوألا ةلأسملا

 مولعم لاعب « هريغل هتايح يف فرصتلا زئاج نم عربتلا يه ةبهلا : اهانعم ١-

 ضوع الب « هريغ وأ
 ةبهلاك « هللا هجو اهب دصق اذإ ةبحتسم ةبهلاو : اهتلدأو اهمكح -'؟

 هللا e هلی ي « محر ا حلاصل

 ةعمسو ءاير تناك نإ وا .  (هياغ تشو ةا لبقي ناك

 : ةبهلا طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 : ةيتآلا ماكحألا ةبهلاب ولعتيو

 . ديشرلا فلكملا رحلا وهو « فرصتلا زئاج نم نوكت نأ - ١

 . هركملا نم حصت الف < : ًاراتخم بهاولا نوكي نأ -؟

 : لثم « هتبه حصت ال هعيب حصي ال امف ‹ هعيب حصي ام بوهوملا نوكي نأ -*

 ىلإ رقتفاف كيلعت دقع ةبهلا نأل « ىوهوملا ءىشلا هل نوهوملا لبقي نأ -

 . لوبقلاو ناجيإلا

 اذه كتبهو : لثم « ةتقؤملا ةبهلا حصت : الف « ةزجنم ةلاح ةبهلا نوكت نأ -ه

 . ةتقؤم حصت الف « كيلمت دقع ةبهلا نأل ؛ ةنس وأ ًارهش

 . ضحم عربت اهنأل « ضوع ريغب نوكت نأ ٦-

 1 )۱1۰1 مقرب ءاورإلا) ينابلألا هلسحو « (119/5) يقهيبلا هأور )1(

 . (1586) مقرب هحيحص ىف يراخبلا هاور (۲)
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 : اهب ةقلعتملا ماكحألا ضعب : ةثلاثلا ةلأسملا

 : ةيتآلا ماكحألا ةبهلاب قلعتيو

 اهيف عوجرلا بهاولل سيلو « بهاولا نذإب هل بوهوملا اهضبق اذإ ةبهلا مزلت ١-
 ناك اذإ الإ . !١!(هئيق يف دوعي مث ءيقي بلكلاك هتبه يف دئاعلا) : وج هلوقل

 نأ امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل « هنبال هبهو اميف عوجرلا هل نإف « ابأ

 اميف دلاولا الإ « اهيف عجريف ةيطعلا يطعي نأ لجرلل لحي ال) : لاق هلي يبنلا
 . "7 (هدلو ىطعي

 ذا اهب مشي مح واذا اا يها نيرا بألا ىلع يسيح

 ؛ ةبهلا تحص اوضر نإو « كلذ حصي مل مهاضر نود ءاطعلا يف مهنيب لضاف

 لاقف « هلام ضعبب هيلع قدصت هابأ نأ : امّ ريشب نب نامعنلا ثيدحل كلذو

 اولدعاو « هللا اوقتاف) : لاق ءال : لاق (؟هلثم تيطعأ كدلو لكأ) : ةي يبنلا هل

 . "7 (روج ىلع يندهشت ال) : ةياور يفو (مكدالوأ نيب

 نود ةيطعب مهدحأ صخ وأ « هئانبأ نيب هتوم ضرم ىف بألا لضاف اذإ -*

 . ةثرولا ةيقب كلذ زاجأ اذإ الإ حصي مل« نيرخآلا

 كتبهو « رطملا لزن وأ « رفاسملا مدق اذإ : لوقي نأك « ةقلعملا ةبهلا حصت -4

 . اذك

 . هل ءاربإ كلذ ربتعيو « هتمذ ىف وه نمل نيدلا ةبه حصت -ه

 هلعفل ؛ اهيلع ةباثإلا ستو « ْتْلَق نإو « ةيدهلاو ةبهلا در يغبني ال -1

 ‹ ةيدهلا لبقي كي هللا لوسر ناك ) : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعف « هك

 . (؟!(اهيلع بيشيو
 )١( مقرب ملسمو « (۲۹۲۲) مقرب يراخبلا هاور )١1570( .

  68مقرب دواد وبأ هاور  » (oY)مقرب هحام نياو 5 ي نسح لاقو )۱۲۹۹4) مقرب يذمرتلاو

 )۲۳۷۷( « مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو ١575( .

 . (۱۹۲۳) مقرب ملسمو « )۲٥۸۷( مقرب يراخبلا هاور (*)

 . )۲٥۸۰( مقرب هحيحص ىف يراخبلا هاور )٤(
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 قتعلاو اياصولاو ثيراوملا باتك : ًانماث

 : باوبأ ةعبرأ ىلع لمتشيو

 ضيرملا تافرصت :لوألا بابلا
 نكلو « ةيرح لكب هلام ىف فرصتي هنإف ىفاعمو ًاحيحص ناك اذإ ناسنإلا

Ck hS e۰  

 فاخي ال هنأ ىنعمب ‹ فوخم ريغ نوكي نأ ضرملا ولخي الف « ًاضيرم ناك اذإ امأ

 نكميو « رثؤت ال يتلا مسجلا مالآو عادصلاو عبصألاو سرضلا عجوك هببسب تومي نأ
 حصتف « حيحصلا فرصتك ًامزال هفرصت نوكي ضيرملا اذهف « اهؤربو اهؤافش

 ةربعلاف « هببسب تامو فوخم ضرم ىلإ روطت نإو « هلام عيمج نم « هتبهو « هتيطع
 ا كح ا ةبهلاو ةيطعلا دنع هلاحب

 نإف ‹ ةيصعتسملاو ةثيبخلا ضارمألاك توملا هنم عقوتي نأب ؛ ارم ضرما ناك اذإ امأ

 امف ثلثلا دودح ىف تناك نإف « لالا سأر نم ال هثلث نم ذفنت لاحلا هذه ىف هتاعربت

 00 0 دعب اهل ةثرولا ةزاجإب الإ ذفنت ال اهنإف كلذ ىلع تداز نإو . 5 نود

 ١ (مكلامعأ يف ذ ةدايز مكلاومأ ثلثب مكتافو دنع مكيلع قدصت هللا نإ) : هدي

 ا وس ع يو اا

 . ةيصولاك ثلثلا ىلإ تدرف « ةثرولاب رضت لاملا سأر نم هتيطع

 ضرمك « شارفلا همزلي ملو « فوخم ريغ هنكلو « ًانمزم ضرملا ناك اذإ امأ
 تاعربتك هلام عيمج نم هتاعربت حبصت لاحلا هذه ىفف « هريغو ركسلا

 . ريبكلا خيشلاك « توملا ليجعت هنم فاخي ال هنأل ؛ حيحصلا

 ريغل ثلثلا دودح ىف الإ هاياصو الو هتاعربت حصت الف « شارفلا همزلأ اذإ امأ

 هتافرصت ربتعت الف « توملا نم هيلع ىشخي هشارفل مزالم ضيرم هنأل ؛ ثراولا

 . توملا ضرم ضيرملاك لاحلا هذه يف هتاعربتو

 رظنا ء نسح ثيدح وهو (154/5) يقهيبلاو ٠ (450/4) ينطقرادلاو « (۲۷۰۹) مقرب هجام نبا هاور (۱)
 . (1//70) ليلغلا ءاورإ
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 :ناتلأسم هيفو .ةيصولا :يناثلا بابلا

 : اهتيعورشم ةلدأو اهانعم : ىلوألا ةلأسملا

 رت و ا و

 هل ىصوملا كلي نأ ىلع« ااف يع هريغ ناسنإلا ةبه : ًاعونشو

 . يصوملا توم دعب ةبهلا
 دعب فرصتلاب رمألا : ىنعمب نوكتف « كلذ نم معأ وه ام ةيصولا لمشت دقو

 ةالصلا وأ « هلسغب صخشل ةيصولا لمشتف -كلذب مهضعب اهفرع امك- توما
 . ةهجل هلام نم ءيش عفد وأ  ًامامإ هيلع

 : عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ةعورشم يهو : اهتيعورشم ةلدأ -؟

 نيدو ةَيِصْوا ارح كرتن نيس ارح اڌ ڪرم بيک 7 : ىلاعت يع

 .: ةرقبلا] © َنيِقَتملأَلَعاَق حف وُوَعَمْلايَنيِبَرَف
 : قلع هللا لوسر لاق بيف يضر رمع نبا ىور 0
 ةيوتكم هتيصوو الإ« هيف يصوب نأ ديري ءيش هلو  نتليل تيب «ملسم كرما

 . اهزاوج ىلع ءاملعلا عمجأ دقو . !(هسأر دنع

 : اهب ةقلعتملا ماكحألا : ةيناثلا ةلأسملا

 : ةيتآلا ماكحألا ةيصولاب قلعتيو

 نيبي ةيصو يف قوقحلا نم هيلع امو هلام نّوَدُي نأ ملسملا ىلع بجي ١-
 ۰ . قباسلا رمع نبا ثيدحل ؛ كلذ اهيف

 ريخلاو ربلا قرط ىف فرصي « لاملا نم ءيشب ةيصولا بحتست -1

 هللا لوسر نأ هلا و ىبأ نعف . هتوم دعب هباوث هيلإ لصيل ؛ ناسحإلاو

 يف ةدايز مكتافو دنع گرا ثلثب مكيلع قّدصت هللا نإ) : لاق كي

 )1۷( مقرب ملسمو ؛ (VTA) مقرب يراخبلا هاور هيلع قفتم )1
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 (مكلامعأ يف ةدايز مكل اهلعجيل « مكتانسح

 يبأ نب دعس ثيدحلف : ثلثلا زاوج امأ « لقأف ثلثلاب ةيصولا زاوج -۳

 : لاق ؟يلام يثلثب قدصتأ : هتوم ضرم يف يللي يبنلا لأس نيح هلي صاقو
 ليلو تلر لاق ك تلق ر لاق لكل ابق ةسنق اقل
 ول : امهنع هللا ىضر سابع نبا لوقلف : ثلثلا نم لقأ نابحتسا امأو . (ريثك

 7 هللا لوسر ناف « عبرلا ىلإ ثلثلا نم اوضغ سانلا نأ ا قلدنا لاق 4

ET 
 دعس ثيدحل ؛ ثراو هل نمل كلمي ام ثلث نم رثكأب حصت ال ةيصولا نأ -

 حصتف ثراو هل نكي مل اذإ امأ . كلذ ةثرولا زاجأ اذإ الإ « مدقتملا صاقو ىبأ نبا

 . هلك لاملاب

 هللا لوسر نأ < كيس ةمامأ وبأ ىور امل ؛ ةثرولا نم دحأل ةيصولا حصت ال م

eةيصو الف « هقح قح يذ لك ىطعأ دق هللا نإ)  

 (؟)(تراول
 امك « يصوملا تانسح ةدايزل تعرش اهنأل ؛ ةيصعم هيف رمأب ةيصولا مرحت -”

 . ءادردلا يبأ ثيدح ي ىضم

 ىلع ةمدقم تارافكلاو جحلاو ةاكزلاك ةيعرشلا تابجاولاو ندا نأ -

 ىلع لاقو < 1: ءاسنلا] 4 ندو اهب صْوةَيِصَوِدَحب دعب نمي # : ىلاعت هلوقل ادد

 . (ةيصولا لبق نيدلاب لي يبنلا ىضق) :
 O او وا

۰ yT 

 . ةقباسلا لبق ةحفصلا يف هجيرخت مدقت )۱(

 . (۱۹۲۸) مقرب ملسمو « (۳۹۳/۰) يراخبلا هاور : هيلع قفتم (۲)
 خيشلا هححصو « (۲۷۱۳) مقرب هجام نباو « (۲۲۰۳) مقرب يذمرتلاو « (58607) مقرب دواد وبأ هاور (۳)

 . (۲۱۹۳ مقر هجام نبا حيحص) ينابلألا
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 . ةلطاب ةيصو نوكتو « كلذ وحن وأ وهللا
 ١- ىلاعت هلوقل ؛ جاتحم ريغ هثراوو ريثك لام هل نمل ةيصولا بحتست :

 » وه ريخلاو « [100: ةرقبلا] © ةأر كرك نإ تومار مارح اإ ڪک بيك
 رذت نإ كنإ) : لَ هلوقل ؛ جاتحم هثراوو ليلق هلام نمل هركتو « ريثكلا لاما

 اار

 باحصأ نم ريثكو . (سانلا نوففكتي ةلاع مهرذت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو

 . اوصوي ملو ءاوتام لَ يبنلا
 : ىلاعت هلوقل ؛ ةثرولاب ةراضملا يصوملا دصق ناك اذإ ةيصولا مرحت ١-

 . :١7[ ءاسنلا] ¢ رات صمریغ

 تقو كلذ نأل ؛ يصوملا توم دعب الإ اهكلم الو ةيصولا لوبق حصي ال -5

 ءارقفلاك « نيعم ريغل تناك نإ امأ « نعمل ةيصولا تناك اذإ اذه « هقح توبث

 ىلإ جاتحت ال اهنإف « ماتيألا رودو « دجاسملا وأ « ملعلا ةبلط ىلع وأ « نيكاسملاو

 . توملا درجمب مزلتو لوبق

 ١- هم رمع لاق . اهضقن هلو ء اهضعب وأ هتيصو يف عجري نأ يصوملل زوجي :

 "!هتيصو نم ءاش ام لجرلا ريغي .
 لاق . ًارفاك مأ ًاملسم ناكأ ءاوس هكيلمت حصي صخش لكل ةيصولا حصت ٤-

 ےس
 ت

 . [5 :بازحألا] # افورَعَم کیا وأ لاوان نأ الإ > : ىلاعت

 )١( يقهيبلا ننس : )5/١8١( . ءاثعشلا يبأو سواطو ءاطع لوق نم (۷۱/۹) هفنصم ىف قازرلا دبع هجرخأو .
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 :لئاسم هيفو .ريبدتلاو . ةباتكلاو . قتعلا يف : ثلاثلا بابلا

 ةمكحو « هلضفو « هتيعورشمو « قتعلا فيرعت يف : ىلوألا ةلأسملا

 : هتيعورشم

 ١ - قتعلا فيرعت :

 : مهلوق نم قتشم « صولخلاو ةيرحلا : ءاتلا نوكسو نيعلا رسكب : ةغل قتعلا

 . صلخو لقتساو راط : خرفلا قتعو « قبس اذإ « سرفلا قتع
 تيبشتو « اهنع كلملا ةلازإو « قرلا نم اهصيلختو ةبقرلا ريرحت وه : ًاعرشو

 اهل ةيرحلا
 : هتيعورشم ةلدأ -؟

 . عامجإلاو « ةنسلاو « باتكلا : قتعلا ةيعورشم يف لصألا

 : ىلاعت هلوقو « [45: ءاسلا] € ٍةَقَرِرَحَسف » : ىلاعت هلوقف « باتكلا امأ

 . [: ةلداجما] * عآم نأ لق ةد رر خف »

  : eةبقر قتعأ نم) : لاق هلي يبنلا نع« لمَ ةريره يبأ نعف ‹

 06ر کک ی رانلا نيب تاشتا نم فام وش لک هللا نيف
 . ىلاعت هللا ىلإ هب ةبرقلا لوصحو « قتعلا ةحص ىلع ةم 7

 : هلضف -۴

 هلوق نم قتعلا لضف يف ءاج امل « تاعاطلا لجأو تابرقلا لضفأ نم قتعلا

 كلذ درو دقو « ّقرلا نم صخشلا صيلخت : ينعي [1*:دلبلا] 4 ةف 7 : ىلاعت

 . باقرلا قتع : يهو الأ ؛ اهكلس نمل ريخلاو ةاجنلا اهيف يتلا قيرطلا نايب ضرعم يف

 يبأ نعو « قتعلا لضف يف ليلق لبق اُم ةريره يبأ ثيدح انعم مدقتو
 ناك املسم أرما قتعأ ملسم ئرما اميأ) : لاق 2 ا هلي ةمامأ

 . ًادج ةريثك قتعلا لضف يف صوصنلاو . ' ؟)ثيدحلا (...رانلا نم هكاكف

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )٥۱۷ مقرب ملسمو « (؟ ) )۰۹  » 18 (\ 0٠هل ظفللاو .

 مقرب يذمرتلا هجرخأ (؟) )٤۷ 6( مقرب يذمرتلا ننس حيحص) ينابلألا هححصو « هححصو 7 (.

 اار
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 اهلهأ دنع سفنألاو انمث ىلغألا ةبقرلاو « ةأرملا قتع نم لضفأ لجرلا قتعو

 ٤- هتيعورشم نم ةمكحلا :

 هنأ : كلذ نمف . ةغيلب مكحو « ةليبن تاياغل مالسإلا يف قتعلا عرش

 . هرايتخاو هتدارإ بسح هعفانمو هسفن

 . ناعألاو ‹ ناضمر ىف ءطولاو « لتقلل ةرافك هلعج لجو زع هللا نأ : اهنمو

 : هظافلأو هتغيصو . هطورشو « قتعلا ناكرأ : ةيناثلا ةلأسملا

 ١ - ةثالث هناكرأ : قتعلا ناكرأ :

 . هريغل قتعلا هنم عقو يذلا صخشلا وهو : قتعملا -أ

 . قتعلا هيلع عقو وأ « قتع يذلا صخشلا وهو : قتعملا -ب

 . قتعلا اهب عقي يتلا ظافلألا يهو : ةغيصلا -ج

 : يلي ام هعوقوو قتعلا ةحصل طرتشي : هطورش -؟

 ؛راتخما ديشرلا لقاعلا غلابلا : وهو « هفرصت زوجي نمم قتعملا نوكي نأ -

 هلوقل ؛ هركملا الو .هوتعملا الو نونجملا الو ‹ ىبصلا نم قتعلا حصي الف

 ىتح نونجما نعو « غلبي ىتح ىبصلا نع : ةثالث نع ملقلا عفر) : اك

 رئاس حصت ال امك « هركملا قتع حصي الو . (ظقيتسي ىتح مئانلا نعو « قيفي

 . هتافرصت

 . كلاملا ريغ نم قتعلا حصي الف « هقتعي نمل ًاكلام نوكي نأ -

 . ةدرجملا ةينلاب لصحي الف كلم ةلازإ هنأل ؛ ةينلا درجم كلذ ىف ىفكي

۷1 



 : هظافلأو هتغيص -'"“

 فّرصت امو « ريرحتلاو « قتعلا ظفلب ناك ام يهو « ةحيرص امإ هظافلأ -
 . كتقتعأ : وأ « قتعم : وأ « قيتع : وأ « ررحم وأ « رح تنأ : لثم « امهنم

 ال وأ :كيلغ ىل لبس ال : وأ تتش تح بهدا ::ةلوقك  ةيئابك امإو:-

 درا وشو قع دج را ی اا ا سرا: ع ىلا ناظم

 لاا ىف الإ هايم قتلا صحم ل تانانكلا

 : قتعلا ماكحأ نم : ةثلاثلا ةلأسملا

 ١- صخش نم رثكأ هكلمي نأب ‹ كلملا يف ةمألاو دبعلا يف كارتشالا زوجي .

 . دبعلا اذه نم هييصن قتع دقف كرتشم دبع ىف هبيصن صخش قتعأ اذإ -۲

 «دبعلا نم هكيرش بيصن قتع ًارسوم قتعملا ناك نإف : هكيرش بيصن امأو
 ارسعم قتعملا كيرشلا ناك اذإ امأ . ةميقلا هل عفدو هكيرش ةصح هيلع تمّوقو

 بيصن ةميق ليصحت يف دبعلا ىعسيو « هكيرش بيصن قتعي الف « رسوم ريغ
 . بتاكملاك كلذ يف نوكيو « هيلع ام ميلست دعب قتعيف « كيرشلا اذه

 غلبي لام هل ناكف دبع يف هل اكرش قتعأ نم) : لي هلوق : كلذ ليلدو

 يسب ناس يد ا مال

EE e NEY SEالع هلوقلو ١١ (قتع  
 الإو « لام هل ناك نإ هلام ىف هيلع هصالخف « كولم يف - ییا ایس

O TOنوكي كلذ نأ رهاظلاو .  

 هانت لو اعلا نأ «نكملا ةوو وا

 . (١ o) ) مقرب ملسمو < (YoY) مقرب: يراخبلا هجرخأ (۱)

El Ny a 

 . (160) مقرب ملسمو « (۲۵۲۷) مقرب يراخبل ها
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 الع ىبنلا لعج دقو . أ '"(قتعأ نل ءالول) : لم لاق امك « هقتعأ

 ۰ ا ةني سل لاقف « بسنلاك

 هل عطق وأ « هدسفأ وأ« هب لّنَم وأ « احربم ابرض وأ « املظ هدبع برض نم -4
 مل ًأدح هل ًامالغ برض نم) : ةالع هلوقل ء هيلع قتعي هنإف « كلذ وحن وأ ًاوضع

 نع انيق رق كلذ نيم ناك امبامأ !1١ ا قاف: رومطل وأ هان
 . هيف ءيش الف بيدأتلا ليبس

 : ريبدتلا : ةعبارلا ةلأسملا

 ا و فا و قا
 . ربد نع هقتعأ : اذكو « هتوم دعب هقتعأ اذإ : اريبدت هدبع لجرلا رّبد : لاقي

 ادت مطمن كركر ا یاو ر

 ۰ : ةايحلا ريد نوكي. كروملاف «ةدّيس ةایخ ريد

 : كلذ ليلدو « همكح-؟

 : نََِو رباج ثيدح هيف لصألاو « ءاملعلا قافتاب حيحص وهو « زئاج ريبدتلا

 كلذ غلبف « هريغ لام هل نكي مل «رّبُذ نع هل امالغ قتعأ راصنألا نم الجر نأ

 ةئاغامثب هللادبع نب ميعن هارتشاف ؟(ینم هيرتشي نم) : لاقف« جي : ىبنلا

 (*)هيلإ اهعفدف « مهرد

 : رب دملا ماكحأ نم-۴

peةجاحلل ًاقلطم هعيب ملعلا لهأ ضعب  

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )۱٤۹۳( « مقرب ملسمو )٠٠٠١( .
 . ثاريملا ىف بسنلا ىرجم يرجت اهنأو « ءالولا ىف ةطلاخلا : هانعم (۲)

 يقهيبلاو « هححصو (*41/4) كردتسملا يف مكاحلا و « )1١89( مألا يف يعفاشلا هجرخأ ()
 . ١٠١9/5( ءاورإلاو ۰ ۷٠١۷ مقرب عماجلا حيحص) ينابلألا هححصو (۲۹۲/۱۰)

 م0-(1561/) مقرب ملسم هجرخأ )٤(
 . هل ظفللاو (4917/) مقرب ملسمو ‹ (؟1554) مقرب يراخبلا هجرخأ (5)
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 ‹ ةيصولا مكح همكح نأل ؛ لالا سأر نم ال « ثلثلا نم قتعي ربدملا -

 توملا دعب الإ ذفني ال امهالكف

 . عيبلا لثم ةبهلا نأل « هتبه هديسل زوجيو -
 : ىلاعت لاق دقو « SS هتمأ ءطو ديسللزوجي -

 [:: نونمزلا] 4 يمور اوره کک ماما ھور لع الإ 3

 بتاكملا : ةسماخلا ةلأسملا

 ١-تعريفه :

 . مزلأو « بجوأ ىنعمب بنك نم ةذوخأم : ةغل ةبتاكملاو ةباتكلا

 . الجؤم ىَدْؤُي هتمذ يف نوكي لامب هديس نم هسفن دبعلا قاتعإ يه : ًاعرشو
 «هديسل هعفدي لا هقتع قلع يذلا دبعلا وه : -ءاتلا حتفب- بتاكملاف

 هدبع نيبو هنيب بتكي ديسلا نأل ؛ ةباتك تيمسو . هنم عقت نم : اهرسكبو
 . هيلع اقفتا امب اباتك

 : كلذ ليلدو « ةبتاكملا مكح -؟

 ءادأ ىلع رداقلا بستكملا قودصلا دبعلا اهبلط اذإ ةبحتسم ةزئاج ةباتكلا

 ماتم كلا نس ندلاو اظ + ىلاعت ةلرقل «هديس هيلع هطرتشا ىذنلا لالا

 ۲٠٣ رونلا] € رهف نإ موتاكم يدب

 : ةبتاكملا ماكحأ نم

 .امهديس عم هيلع اقفتا ام ايدأ ىتم نيرح اريصيو ةمألا وأ دبعلا قتعي -

 هنأ : هموهفمف . (مهرد هتبتاكم نم هيلع يقب ام دبع ُبتاكملا) : 0 هلوقل

 . ءادألاب ارح ريصيو « ًادبع دعي مل هيلع ام ىدأ ىتم

 . يضاملا ثيدحلل « هتباتك عيمج ىدأ اذإ الإ دبعلا قتعي ال -

 ينابلألا هنسحو . دواد يبأل ظفللاو « هنسحو )١750( مقرب يذمرتلاو « (۳۹۲۹) مقرب دواد وبأ هجرخأ (۱)
 . (151/5 مقرب ءاورإلا)
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 : هلك هلوقل ؛ هيلع ام ىدأ اذإ هديسل نوكي بتاكملا ءالو -

 قتعأ "ا

 هلوقل؛ هيلع هبتاك يذلا لاملا نم ًائيش بتاكملا نع عضي نأ ديسلا ىلع-

 هللا يصر سابع نبا لاق . [م*: رنلا] € ا٤ی هلل ِلاَم نىنا ءو # : ىلاعت

 ضو نس عملا يكول" أمهتبتاكم نم مهنع اوعض : ةيآلا هذه يف امهنع

 . هيلإ هعفدو « هنم هذخأو هنع

 موجنلا نوكت نأ ىلع « ادعاصف نيمجن « "امجنم بتاكملا ىلع لاملا لعجي-

 . ىدؤملا لاملا ردق مجن لك ىف ملعيو < ةمولعم

 ريغب جوزت دبع اميأ) : قل م هلوقل ءهديس نداب الإ جور نأ تتاكملل سیل

 "قالب الإ كل نص الو انمار لوما
 هيلع ام ىدأ نإف يرام رتاج ا ىو حا رج

 اهيرتشا) : ةريرب ةصق ىف ةشئاعل هي e هؤالو نوكيو ‹ قتع

 (0)(قتعأ نمل ءالولا نإف . . . اهيقتعأو

 )١( ةقباسلا لبق ةحفصلا يف هجيرخت مدقت .
 . )57/١١"( ةمادق نبال ينغملا رظناو . )۳۳٠/٠١( هننس يف ىقهيبلا هجرخأ (۲)

 VE مق O اذا ذولا :هتله تيل: لاقي « ءادألا هيف لحي يذلا تقولا وه : مجنلا (*)

 ننس حيحص) ينابلألا هنسح-و « هنسحو )١١11( مقرب يذمرتلاو « )3١18( مقرب دواد وبأ هجرخأ )٤(

 . ناز : رهاع ىنعمو . (۸۸۷ مقرب يذمرتلا

 0ر لسمو (؟5050) مقرب يراخبلا هجرخأ )٥(

 ال



 :لئاسم هيفو .ثيراوملاو .ضئارفلا :عبارلا بابلا

 : اهملعت ىلع ثحلاو اهانعم : ىلوألا ةلأسملا

 هقفتلاو هب مامتهالا نيملسملا ىلع بجيف « مولعلا مهأ نم ضئارفلا ملع

 . هيلإ ةسام ةجاحلا نأل ؛ هيف

 ‹ ريدقتلا وهو ضرفلا نم ةذوخأم « ةضيرف عمج ضئارفلاب ملعلا اذه ىمسيو

 . متردق يأ [۲۳۷: ةرقبلا] € مسك 2 فام فص # : ىلاعت لاق امك

 ملعلا وه : ضئارفلا ملعو . هيفا AEE : عرشلا يف ضرفلاو

 . اهتمسق ىلإ لصوملا باسحلا ةفرعمو اهماكحأ هقف ثيح نم ثيراوماب
 . ثراولا ىلإ لوقنملا تيملا نع فّلخْلا قحلا وهو « ثاريم عمج : ثيراوملاو

 اهريغي ًافرصت اهيف فرصتي الو « ثيراوملا نأشب متهي نأ ملسملا ىلع بجيو

 وأ هقوقح ن نع ثراولا مرحي وأ ثراولا ريغ ثرويف « يعرشلا اهعضو نع

 . هباقعو « هللا طخسل كلذب هسفن ضرعيف « اهضعب

 : هعناومو ثاريملا بابسأو ةكرتلاب ةقلعتملا قوقحلا : ةيناثلا ةلأسملا

 ١- ةيدقنلا لاومألا نم تيملا هكرتي ام يه ةكرتلا : ةكرتلا قوقح ‹

 قوقح ةعبرأ تيملا ةكرتب قلعتيو . قوقحلاو « ةينيعلاو :

 ١- كلذ ريغو لسغو نفد ةرجأو طونحو « نفك نمث نم هزيهجت ةنؤم .
 ‹ ةرافكلاو ءرطفلا ةقدصو « ةاكزلاك ةمدقم هللا نويدو « نويدلا ءاضق -؟

 .نييفدالا نويد مث « رذنلاو

 . لقأف ثلثلا دودح يف نوكت نأ طرشب اياصولا جارخإ “۴

 . ةيعرشلا ةمسقلا هتثرو ىلع كلذ دعب يقب ام مسقيف « ثرإلا -

 اتك ىف ءاج امبسح . ىح ىلإ هدعب نم تيملا لام لاقتنا وه : ثرإلاو
 ۰ ۰ . لكك هلوسر ةنسو هللا
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 عئابلا قحك « ةينيعلا قوقحلا يهو « ةايحلا لاح ريغلل قح ةكرتلاب قلعتي دقو
 اهقلعتل ؛ تيملا زيهجت ىلع مدقت يهف « نوهرملا يف نهارلا قحو « عيبملا ملست يف

 . ةكرت هتروريص لبق لاملا نيعب

 : يهو « ةثالث ثرإلا بابسأ : ثرإلا بابسأ -؟

 لصحي مل ولو « يلوو نيدهاشب حيحصلا ةيجوزلا دقع وهو « حاكنلا : لوألا
 4 َمُكجَورَأ كرام ُفْضِنْمكَلَو» : ىلاعت هلوق مومعل « ةولخ الو ءطو هب

 . :١8[ ءاسنلا]

 ناسنإ نيب يوضعلا لاصتالا : يهو . تيملا نم ةبارقلا يأ « بسنلا : يناثلا

 . يشاوحلاو « عورفلاو ‹ لوصألا لمشتو « ةديعب وأ ةبيرق ةدالوب نيرخآو
 دالوألا مه : عورفلاو « روكذلا ضحم اولع نإو دادجألاو ءابآلا مه : لوصألاف

 نإو مامعألاو « اولزن نإو مهونبو ةوخإلا مه : يشاوحلاو « اولزن نإو نينبلا دالوأو

 . اولزن نإو مهونبو « اولع

 ثري الو ‹ قتعلاب هقيقر ىلع قتعملا ةمعن اهببس ةطبار وهو « ءالولا : ثلاثلا

 جاوزلاو « بسنلا : نينثا يف ثرإلا بابسأ ترصحناف « عامجإلاب هقتعم قيتعلا
 . حيحصلا

 : ةثالث ثرإلا عناوم : ثرإلا عناوم -'؟

 نمف « ثاريملا نم عنام مرحلا دمعلا لتقلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا : لتقلا ١-

 . '(ءيش ثاريملا نم لتاقلل سيل) : غلي هلوقل ؛ هئري ال ًاملظ هثروم لتق
 ار

 هود هاا نف اقينثن رو اذإ هنأل ؛ هبيرق دبعلا ثري الف : قّرلا ٣-

 . هل كلم ال هنأل ؛ ثْرَوُي ال كلذك وهو

 هلوقل ٤ تارتما نم عنام كلذ نإف : ثراولاو ثروملا نيب نيدلا فاللتخا -*

 . (رفاكلا ملسملا الو « ملسملا رفاكلا ثري ال) : يي

 )١( مقرب ينطقرادلا هجرخأ )11١7( « يقهيبلاو )5/77١( « مقر ليلغلا ءاورإ) ينابلألا هححصو ١/151( .

  6مقرب ملسم هجرخأ )£ ۱1) :
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 : ةثرولا ماسقأ : ةثلاثلا ةلأسملا

 . ثانإو « روكذ : نيمسق ىلع ةثرولا

 َى : ةرشع روكذلا نم نوثراولاف

 رك دلو ف هَئاَمكِِصْوُب ۾ : ىلاعت هلوقل ؛ لزن نإو هنباو نبالا-؟-١
 > E اإ 4 نیلا حلم

 : ىلاعت هلوقل؛دحلا يبأو تالا - ءالع ڪڪ هوبأو بألا-٤-۳

 بأ دجلاو . :٠[ هسلا] € ورن نإ راك مشدات ىو ل هيواو ١
 سدسلا و يبنلا هاطعأ دقو

 : ىلاعت هلوقل ؛ مأل وأ بأل وأ اغ ناکآ is تاهجلا يأ نم خألا-ه

 4 داوا كير ن فريح رام فض اک تخ کو داو سل تاحقا نإ »
 أ دلو ةارمأوأ أ هلك ترو لج تاڪ َنإَو # : ىلاعت لاقو . :٠۷١[ ءاسنلا]

IE[1؟: ءاسنلا] € سلا ام همد  
 . ماحرألا يوذ نم هنأل ؛ ثري الف افا خألا نبا امأ « مأ ريغل خألا نبا٦

 . ماحرألا يوذ نم هنإف مأل ال ء بأل وأ اقيقش هيبأ نم معلا نباو معلا-8-١

 [17: ءاسنلا] € ROE ي مڪو : ىلاعت هلوقل ؛ جوزلا-9

ed E as a 

 0(یا نمل ءالولا امنإ) : قلي هلوقو . !!!(بسنلا
 : عبسف ءاسنلا نم تاثراولا امأ

RT #1ىلاعت هلوقل ؛ روكذلا ضحم اهوبأ لون نإو درحب  : 

 وه نیا و ن رخص نا نیلا حلمك کروا هَ اڪ )
 :1١[ ءاسلا] € 2111110111

 يف ينابلألا هححصو « ( ٠ ) يقهيبلاو « (541/5) مكاحلاو « /۱۲۴١( ما يف يعفاخلا هآور )١(

 . ةبارقلا : ةمحّللاو . )١١9/5( ءاورإلا

 . )١15١4( مقرب ملسمو « (1556) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم (۲)

 اار
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 "و مهل ناك نإ ت | َكَرَت امم س دس اَمُهْنَم حو لكل هْيَوْالَو :  ىلاعت هلوقل ؛ مألا-۳

 . :٠١[ ءاسنلا] € شدا االق وحل ناڪ نو 5 5 او هعروودَو رل رل ناک

 : هنع هللا يضر ةديرب ثيدحل ؛ س دسلا كي يبنلا اهل ضرف دقو ؛ ةدجلا-

 « !١ (مأ اهنود نكي مل اذإ « سدسلا ةدجلل لعج ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ)

 . مألا دوجو مدع طرشب « ثرت ىهف

 : ىلاغت هلوقل؛ j e يأ نما ؛ تخألا-ه

 4 سْنُكاَاَمُهْئَمِدِحَو کلفتَخاَو ااو هارو تاڪ ناو ۾
 و
: 

 4# 1 هلو تحل هلو دلو ور هل سل َكَهْأَوُرَم ورم نإ # : ىلاعت لاقو . [1؟: ءاسنلا]

 . :/١1[ ءاسنلا] 00 يي دبع 0 00 ىلاعت هلوقو . [176: ءاسنلا]

 :١1[ ءاسنلا] 5 وكر اَّدمُر راتلو # : : ىلاعت هلوقل ؛ ةجوزلا-؟

 . '(قتعأ نمل ءالولا امنإ) : غلي هلوقل ؛ ةقتعملا-۷
 ار

 : ثرإلا رابتعاب ةثرولا ماسقأ : ةعبارلا ةلأسملا

 : ةعبس مهو« طقف -ردقملا بيصنلا يأ - ضرفلاب ثري نم : لوألا مسقلا

 . اهادلوو « مألاو « ناتدجلاو « ناجوزلا

 : رشع انثا مهو ‹ طقف -ريدقت الب يأ - بيصعتلاب ثري نم : يناثلا مسقلا

 ‹ هنباو قيقشلا معلاو « هنباو بأل خألاو « هنباو قيقشلا خألاو « هنباو نبالا

 . ةقتعملاو قتعملاو « هنباو بأل معلاو

 . امهنيب عمجيو « ىرخأ ضرفلابو « ةرات بيصعتلاب ثري نم : ثلاثلا مسقلا

 . دجلاو بألا : امهو

 عمجي الو « ىرخأ بيصعتلابو « ةرات ضرفلاب ثري نم : عبارلا مسقلا
 . نيثلثلا باحصأو « جوزلا ادع ام « فصنلا باحصأ : مهو « امهنيب

 نبا ظفاحلا لاق )۲۱۰۱(  مقرب يذمرتلاو )۲۷۲۲(  مقرب هجام نباو )844((  مقرب دوادوبأ هاور (1)
 . A7) مقر مارملا غولب) : «يدع نبا هأوقو ؛ دوراجلا نباو ةيزخ نبا هححص» : رجح

 . ةريرب ىقتع ثيدح نم ةعطق وهو « )1( مقرب هحيحص ىف يراخبلا هأور )۲(

TA 



 : نورشعو دحاو ضورفلا باحصأ ةلمجو

 ‹ نمثلاو « عبرلاو « فصنلا : يه « ةتس ضورفلا باحصأل ةنيعملا ضورفلاو

 . سدسلاو © ثلثلاو + نائلثلاو

 : ةسمخ مهو فصنلا باحصأ الر

 . هريغ نم وأ جوزلا نم ىثنأ وأ ركذ ثراولا عرفلا مدع دنع : جوزلا-١

 اهبصعي نمع اهدارفناو ‹ اهتاوخأ نم اهكراشي نمع اهدارفنا دنع : تنبلا-؟

 . اهتوخإ نم
 . ثراولا عرفلاو « بصعملاو كراشملا مدع دنع : نبا تنب-؟

 لصألاو « ثراولا عرفلاو كراشملاو بصعملا مدع دنع: قيقشلا خألا-5

 . ثراولا

 لصألاو ‹ ثراولا عرفلاو كراشملاو بصعلملا مدع دنع : بأل تخاألا-ه

 . ةقيقشلا تخألاو قيقشلا خألاو ثراولا

 : نانثا مهو عبرلا باحصأ :ًايناث ©

 . ثراولا عرفلا دوجو دنع هقحتسي : جوزلا-١

 . ثراولا عرفلا مدع دنع هقحتست : ةجوزلا-"

 . ثراولا عرفلا دوجو دنع « رثكأف ةجوزلا : نمثلا باحصأ : ثلاث ©

 : مهو ةعبرأ نيثلثلا باحصأ : ًاعبار ©

 نهنوك ةلاح ىف هبلصل تيملا نبا وهو . بصعملا مدع دنع : تانبلا-١

 . اعمج نهنوك « رثكأف نيتنثا
 وهو « ثراولا عرفلا مدعو « نبالا نبا وهو بصعملا مدع دنع : نبالا تانب-

 ردك فب يقيل کد ناو الا

 خألا وهو امهل بصعملا مدعو رثكأف نيتنثا نكي نأ : قئاقشلا تاوخألا-۳

 . نينبلا دالوأو دالوألا مهو « ثراولا عرفلا مدعو « رثكأف قيقشلا
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 عرفلا مدعو « بصعملا مدع دنع « رثكأف نيتنثا نكي نأ : بأل تاوخألا-5

 . قئاقشلاو ءاقشألا مدعو « ثراولا

 : مهو نانثا ثلثلا باحصأ : ًاسماخ ©
 . تاوخألاو ةوخألا نم عمجلا مدعو ثراولا عرفلا مدع دنع هقحتست : مألا-١

 دالوألا نم ثراولا عرفلا مدعو « رثكأف نينثا اونوكي نأ : مأل ةوخألا-

 . دجلاو بألا امهو روكذلا نم ثراولا لصألا مدعو « نينبلا دالوأو

 : مهو ةعبس سدسلا باحصأ : اسداس ©

 ..ننبلا دالوأو دالوألا نم تراولا عرفلا دوجو دنع : تالا“

 ::نانيلا دالوأو دالوألا نم ثراولا عرفلا دوجو دنع : دحجلا-۲

 . ةوخألا نم عمجلا دوجو دنعو ثراولا عرفلا دوجو دنع : مألا-٣

 . مألا دوجو مدع دنع : ةدجلا-5

 . اهنم ىلعأ يذلا ثراولا عرفلا مدعو بصعملا مدع دنع : نبالا تنب-ه

 . اهعم الإ سدسلا ذخأت ال اهنإف . فصنلا ةبحاص ىوس

 ةقيقش تخأ عم نوكت نأو « اهوخأ وهو بصعملا مدع دنع : بأل تخألا-5

 . اضرف فصنلل ةثراو

 روكذلا نم لصألا مدعو « ثراولا عرفلا مدع دنع : مأل تحخألا وأ خألا-ال

 . ادرفنم نوكي نأو « نيثراولا

 : بيصعتلا ىف : ةسماخلا ةلأسملا

 عيمج زاح درفنا اذإ بصاعلا نأل ؛ ريدقت الب نوثري نيذلا مه : ةَّبّصَعلا

 . ضرفلا دعب ىقب ام ذخأ ضرف بحاص هعم ناك اذإو « للملا

 . "7(ركذ لجر ىَلْوألف يقب امف « اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ) : كيب يبنلا لوقل
 . لجر برقأ : ينعي

 (١) مقرب يراخبلا هأور  » (\VTY)(151ه) مقرب ملسمو 1
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 عم ةبصعو « ريغلاب ةبصعو « سفنلاب ةبصع : ماسقأ ةثالث ىلع ةبصعلاو

 . ريغلا

 خألاو الع نإو بألا لبق نم امهانباو بأل خألاو يقل خألاو الع نإو

 اولع نإو بأل معلاو قيقشلا معلاو « الزن نإو امهانباو بأل خألاو قيقشلا

 . اوطقسأ ءيش قبي مل نإو « ىقب ام نوذخأي ضورفلا باحصأ عم

 تخألاو ةقيقشلا تخألاو « نبالا تنبو « تنبلا مهو : ريغلاب ةبصعلا-

 يف نبا نبا اهبصعي هنأب نبالا تنب ديزتو ء اهيخأ عم نهنم ةدحاو لك « بأل

 تجاتحا اذإ اهنم لزنأ وه يذلا نبالا نباو اهمع نبا وأ اهوخأ اقلطم اهتجرد

 ةوخإلا ءانبأك ائيش مهعم مهتاوخأ ثرت ال روكذلا نم مهادع نمو . هيلإ

 . مامعألا ءانبأو مامعألاو

 4 نبالا تانبو عراتنلا عم تاقيقشلا تاوخألا مهو : ريغلا عم ةبصعلا-۳

 يف اكرتشا ةجردلاو ةوقلاو ةهجلا يف ادحتا نإف « رثكأف نابصاع عمتجا اذإو

 ‹ بألاو نبالاك ىوقألا مدقي ةهجلا ىف افلتخا نإو « ةوخألاو ءانبألاك ثاريملا

 نبا عم نبالاك « ةجرد برقألا مدقي ةجردلا ىف افلتخاو ةهجلا يف ادحتا نإو

 خلاك « ىوقألا مدقيف « ةوقلا يف افلتخاو ‹ ةجردلاو ةهجلا يف ادحتا نإو « نبالا

 : بجحلا : ةسداسلا ةلأسملا

 وأ« قّرلا : ثرإآلا عناوم دحأب فصتا نميف نوكيو : فاصوألا بجح -ا

 ثري مل فاصوألا هذه نم ةدحاوب فصتا نمف 4 ةركدلا فالتخا وأ © لتقلا
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 : ةثرولا مي ىلع لحخديو » مدعلاك هدوجوو

 : نيمسف

 , تاو نبالاو 3 ةجوزلاو جوزلاو 4 مألاو بألا : ةتس ادع ام ةثرولا ديم ىلع

 بجح ىس كلذلو . هنم قحأ صخش دوجو : بجحلا اذه ببسو

 : عاونأ ةعبس وهو . صاخشألا

 ‹ ناضرف هل نم قح ىف اذهو « هنم لقأ ضرف ىلإ ضرف نم لاقتنا- ١

 : بأل تخألاو نبالا تنبو < مألاو نيجوزلاك

 . نهبصعي نم نهعم ناك اذإ
 نم دجلاو ألا قح ىف اذهو « هنم لقأ ضرف ىلإ بيصعت نم لاقتنا-۳

 . ضرفلاب ثرإلا ىلإ بيصعتلاب ثرإلا

 . سدسلا يف تادجلاو عبرلا يف نيجوزلا ماحدزاك « ضرفلا يف ةمحازملا-ه

 . ضورفلا تقبأ اميف وأ لالا ىف تابصعلا ماحدزاك « بيصعتلا ىف ةمحازملا-”

 . لوعلا اهلخدي ىتلا لوصألا ىف ضورفلا يوذ قح ىف (7١لؤعِلا ىف ةمحازملا-ا/
 الأ لوصألاو ةطساولا كلت هتبجح ةطساوب () ىلدأ نم نإ : لوقن اله ىلعو

 يشاوحلاو ‹ مهنم ىلعأ عورف الإ مهبجحت ال عورفلاو , لوصألا الإ مهبجحي

 ١ يشاوحلاو عورفلاو لوصألا مهبجحن

 )١( ثرإلا يف مهتبصنأ ريداقم نم ناصقنلاو « ضورفلا يوذ ماهس ىف ةدايزلا وه : لوعلا .

 ) )۲نباك ةطساوب امإو « تنبلاو نبالاو « مألاو بألاك سفنلاب ةرشابم امإ « تيملاب لاصتالا وه : ءالدإلا

 نيالا نيالا توف نالا نيالا
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 : ماحرألا يوذ يف : ةعباسلا ةلأسملا

 ةعبرأ ىلع مهو« ةبصع الو ضرف يذب سيل بيرق لك مه : ماحرألا ووذ
 : فانصأ

 1 اولزن نإو ¢ نينبلا كاني دالوأو تالا دالوأ مهو ¢ تسلا ىلإ ىمتني نم-١

 نإو « طقاوسلا تادجلاو نوطقاسلا دادجألا مهو « تيملا مهيلإ يمتني نم

 . اولع

 . اولزن نإو « مهب ىلدي نمو مآل ةوخألا

 اقلطم تامعلاو مألل مامعألا مهو « هتادجو تيملا دادجأ ىلإ يمتني نم-

 مهتيروت ليلدو : اولزن ںإو مهدالوأو اودعابت ناو لاوخألاو مامعألا تانبو

 2م سی - ورس < 7 اس : . -

 لاقو . [6: لافنألا] © هنأ تو يف ضع لَو همسي ايلا الو # :ىلاعت هلوق

 دحاو لك لزني نأ مهثيروت ةيفيكو . (١)(هل ثراو ال نم ثراو لاخلا) : هلي
 ملعأ هللاو . هبيصن هل لعجيف « هب ىلدأ نم ةلزنم مهنم

 نسح ثيدح» : لاقو )۲۱٠۳( مقرب يذمرتلاو )۲۸44( مقرب دواد وبأو « (۲۸/۱) دمحأ هاور )١(

 5 )1۷۰۹ مقرب يذمرتلا ننس حيحص) ينابلألا خيشلا هححصو « (حيحص
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 قالطلاو حاكنلا باتك :ًاعسان

 : ايايرتتع هج ىلع لمعتيو

 :لئاسم هيفو .حاكنلا يف :لوألا بابلا

 : هتيعورشم ةلدأو « حاكنلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 : حاكنلا فيرعت -أ

 ‹ راجشألا تحکانت : نم ذوخأم: لاقي < لخادتلاو عمج او مضلا : ة ةغل حاكنلا

 . اهارثب طلتخا اذإ « ضرألا رطملا حكن : نم وأ« صعب لا اهضعب معلا ادإ

 : عورشما هجولا ىلع « رخآلاب نيجوزلا نم لك عاتمتسا ةحابإ نمضتي دقع : 5

 : : حاكنلا ةيعورشم ةلدأ -ب

 باطاَمأوم كنت » : ىلعت هلق اهنم : ةريثك تايآ [ حاكتل ةيعورشم ىلع لد دق

EO ES E 20هلوقو . [ ۳: ءاسنلا] 4 1  

 . ["”7:رونلا] ¢ ڪاما ر رابعنمَنيلسلو کنم SES ١( %3 ىلاعت

 اي) : لاق ل ىبنلا نع هل یس دوعسم نبا ثيدح اهنم « ةريثك ثيداحأو

 ءرصبلل ضغأ هنإف « جوزتيلف ("!ةءابلا مكنم عاطتسا نّم « بابشلا رشعم

 ثيدحو . (ءاجو هل هنإف ؛ موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو « جرفلل نصحأو
 ينإف ؛ دولولا دودولا اوجوزت) : لاق لي هللا لوسر نأ هللاي راسي نب لقعم

 (4)(مألا مكب رثاكم

 . (١؟5/7 بذعتسملا مظنلا) . ءاسنلا نم اهل جوز ال نمو « لاجرلا نم هل جوز ال نم وهو ميأ عمج ىمايألا(١)
 . هنؤمو حاوزلا فيلاكت : انه دوصقملاو « جوزتلاو حاكنلا : ةءابلا(؟ (

 . حاكنلا ةوهشل عطاق يأ : ءاجو موصلاب دارملاو ء )١500( مقرب ملسمو « (08055) مقرب يراخبلا هاور(*)

 مقر يئاسنلا حيحص) : رظنا٠ ينابلألا هححصو )5<561١1( مقرب يئاسنلاو « (o) مقرب دواد وبأ هاور(؟)

 . ٦)

 ا



 : حاكنلا ةيعورشم يف ةمكحلا : ةيناثلا ةلأسملا

 : ىتآلا يف اهلامجإ نكمي ةيماس مكحل حاكنلا ىلاعتو هناحبس هللا عرش دقل

 ةزيرغلا هنايك يف زرغو « ناسنإلا اذه ىلاعت هللا قلخ ذإ ؛ جورفلا فافعإ ١-

 . اهيف ثبعلا مدعلو « ةبغرلا هذه عابشإل ؛ جاوزلا هللا عرشف « ةيسنجلا
 ا ل ةضازلا ويضم سورا نو وعبق لاو الو

 ورڪ لم اهيا اڪ سا اورا کيسا نق رڪ اڪ نأ هياء نهو »
 ٠ [؟١: مورلا] 4 ٌةَمَحَيَو

 . ضعبب اهضعب ماحرألاو ةبارقلا طبارتو باسنألا ظفح -۴
 رشنلو « مهب رافكلا ةظاغإل « نيملسملا ددع ريثكتو « يرشبلا لسنلا ءاقب -4

 هللا ید
 تاقالعلاو ىنزلا ةيواه يف يدرتلاو طوبهلا نم قالخألا ىلع ظافحلا -ه
 ا

 : ةجوزلا رايتخاو حاكنلا مكح : ةثلاثلا ةلأسملا

 ١- رخآل صخش نم حاكنلا مكح فلتخي : حاكنلا مكح :

 ناكو ؛ ىنزلا يف عوقولا نم هسفن ىلع فاخي صخشلا ناك اذإ ابجاو نوكي : الوأ

 عوقولا نع هنوصو « هفافعإ قيرط جاوزلا نأل ؛ هتاقفنو جاوزلا فيلاكت ىلع ارداق
 . هلضف نم هللا هينغي ىتح ففعتسيلو « موصلاب هيلعف عطتسي مل نإف . مارحلا ىف

 ‹ حاكنلا ةنؤم كليو ةوهش اذ صخشلا ناك اذإ ًانونسم ًابودنم نوكي : ًايناث

 ىلع ثحلا يف ةدراولا ثيداحألاو تايآلا مومعل « ىنزلا هسفن ىلع فاخي الو

 . هيف بيعغرتلاو جاوزلا
 وأ ء انيّنع ناك نب « هيلإ جاتحم ريغ صخشلا ناك اذإ ًاهوركم نوكي : ًاثلاث

 ال وأ « ءاسنلا نايتإ ىلع ردقي ال يذلا : نيّتعلاو . امهل ةوهش ال ًاضيرم وأ « ًاريبك



 : كلذ تاموقمو ةجوزلا رايتخا -

 ؛ لامجلاو بسحلاو بيطلا لصألاو فافعلاو نيدلا تاذ ةأرملا حاكن نسيو

 اهبسحلو اهلامل : عبرأل ةأرملا حكنت) : لاق ويب يبنلا نأ ْهِإَمَي ةريره يبأ ثيدحل

 تاذ ىلع صرحيف . (كادَي ْتَبِرَت نيدلا تاذب رفظاف « اهنيدلو اهلامجلو
 ًاضيأ نسيو  هريغ ال رايتخالا ساسأ كلذ لعجيو « لوألا ماقملا يف نيدلا

 اوجوزت) : لاق هنأ قلي يبنلا نع يي سنأ ثيدحل ؛ دولولا ةجوزلا رايتخا
 فيدخل ٤ كلا ا نسيو . ("7(ةمايقلا موي مثألا مكب رثاكم ينإف دولولا دودولا
 اذإ الإ« 7(كبعالتو اهبعالت اركب الهف) : هل لاق هلي ىبنلا نأ لَم رباج
 ؛ ةليمجلا راتخيو ؛ ركبلا ىلع اهمدقيف « بيثلا حاكن ج کم كانه تناك

 . هتدومل ىعذأو « هرصبل ضغأو « هسفنل نكسأ اهنأل

 : اهبادآو  ةبطخلا ماكحأ نم : ةعبارلا ةلأسملا

 . كلذب اهيلو مالعإو « ةنيعم ةأرماب جاوزلا يف ةبغرلاراهظإ يه : ةبطخلا

 : اهبادآو ةبطخلا ماكحأ نمو

 ملعو . ًاضيرعت ولو هبلطل بيجأ يذلا هيخأ ةبطخ ىلع ملسملا ةبطخ مرحت ١-
 ىتح هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخي ال) : وج هلوقل؛ 3 ةباجإب يناثلا

 عاقيإو « لوألا ىلع داسفإلا نم ةبطخلل مدقتلا يف ال كلذو ؛ (؟!(كرتي وأ حكني
 . ةوادعلا

 :ىبلاعت هلوقل؛نئابلا ةدتعمل ةبطخب حيرصتلا مرحي “۲

 هلزوجيف [٠٠۲:ةرقبلا] # اسلا ةَبظخ نه وب مسضرعاَمفمكيلَ نجر »

 ترقتفا يأ : (كادي تبرت) ىنعمو . )١577( مقرب ملسمو « (5040) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم(١)
 . ءاعدلا ال « ضيرحتلاو ثحلا اهب داري ةملك يهو . بارتلاب تقصتلاو « كادي
 . ةقباسلا لبق ةحفصلا ىف هجيرخت مدقت(؟)

 . )۷۱١( مقرب ملسمو « )٥۰۷۹( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم(؟)
 . (ه45١) مقرب يراخبلا هاور(٤)
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 ديرأ ينإ : وأ« ةح اص ةأرما ىل هللا رسيي نأ تددو : لوقي با

 دقف « حيرصتلا زاوج مدع ىلع لدي ةبطخلاب ضّرعملا نع جرح ا يفنف ذ ‹ جاوزلا

 امأو . اهئاضقنا لبق اهتدع ءاضقناب رابخإلا ىلع حاوزلا ىلع صرحلا اهلمحي

 . تاجوزلا مكح يف اهنأل ؛ ضيرعتلا ىتح مرحيف « ةيعجرلا ةدتعملا

 نم امهيف ام ركذي نأ هيلع بجو ةبوطخم وأ بطاخ ىف ريشتسا نم ۴

 اهيف بغرملا ةحيصنلا نم لب « ةبيغلا نم كلذ نوكي الو « ئواسمو نساحم

 . ًاعرش

 ىقبي اذل « ًأجاوز تسيلو « هيف ةبغرلا ءادبإو « جاوزلاب دعو درجم ةبطخلا ٤-

 . رخآلا نع ايبنجأ ةبوطخلاو بطاخلا نم لك

 : ةبوطخلا ىلإ رظنلا مكح : ةسماخلا ةلأسملا

 . ةداع اهنم رهظي ام ىلإ رظنلا هل نسيو عرشي ةأرما بطخي نأ دارأ نم

 ىلإ تءاج ةأرما نأ) : هَ دعس نب لهس ثيدحل . اهيمدقو اهيفكو اههجوك

 اهيلإ رظنلا دعصف « يسفن كل بهأل تئج هللا لوسر اي : تلاقف هلي يبنلا

 ل يبنلا دنع تنك : لاق هيَ ةريره يبأ ثيدحو . ;al أ أطأط مث هبوصو

 ترظنأ) : لي هللا لوسر هل لاقف . راصنألا نم ةأرما جوزت هنأ هربخأف لجر هاتأف

 , يف راضفألا نيعأ يف نإف ؛ اهيلإ رظناف بهذاف) : لاق « ال : لاق « (؟اهيلإ

 مكدحأ بطخ اذإ) : ولج هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج ثيدحو

 تبطخف : لاق . ا ا ا ا

 ا؟اهتجوزتف « اهحاكن ىلإ يناعد ام اهنم تيأر ىتح « اهل أبحختأ تنكف ةأرما
 ةفلألل ئعدأ مث نمو« هسفن يف اهتوظحل ىعدأ رظنلا نأ : كلذ نم ةمكحلاو

 . )١1576( مقرب ملسمو « (0010) مقرب يراخبلا هاور(١)

 . ةقرز : ليقو « رغص دارملا : ليق : (ًائيش)و . )١614( مقرب ملسم هاور(؟)
 ىلع حيحص» : لاقو )١156/5( كردتسملا يف مكاحلاو « )۴۴٤/۳( دمحأو « (۲۰۸۲) مقرب دواد وبأ هاور(*)
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 رظنا) 3 ةأرما بطخ دقو ةريغملل ا هلوق يف امك ؛ امهنيب ةدوملا ماودو ةبحم او

 . قافتالاو ةبحملا امكنيب نوكت : يأ . '(امكنيب َمَدْوُي نأ ىرحأ هنإف اهيلإ

 : هناكرأو حاكنلا طورش : ةسداسلا ةلأسملا

 ١- ىتآلا حاكنلا يف طرتشي : حاكنلا طورش :

 اهنّيعُي ال ةدحاو ىلع حاكنلا دقع حصي الف : نيجوزلا نم لك نييعت ١-

 نإ «كنبا اهتجوز» : لوقي وأ ء ةدحاو نم رثكأ هل ناك نإ «يتنب كتجوز» : هلوقك
 |١ يحمر ةمطاقك ك ی ني تءاخأ ةيغول ناك

 . ىرغصلا وأ ىربكلاك : ةفصلاب

 يبأ ثيدحل ؛ هاركإلا حاكن حصي الف :رخآلاب نيجوزلا نم لك اضر -؟
 هللا لوسر نأ اَ ةريره ركبلا الو ءرمأتست ىتح يالا حكنت ال) : لاق هيي

 , قداس یت

 : قلك هلوقل ؛ اهيلو الإ ةأرملا ىلع دقعي الف : حاكتلا يف ةيالوا ۳
 : ًارح « ًالقاع « ًاغلاب « ًالجر : نوكي نأ يلولا يف طرتشيو « (يلوب الإ حاكن
 . ارهاظ ولو الدع

  نيملسم لدع يدهاشب الإ حصي الف : حاكنلا دقع ىلع ةداهشلا -4

 يدهاشو ىلوب الإ حاكن ال) : يي يبنلا لوقل ؛ ارهاظ ولو « نيلدع « نيغلاب

 لهأ دنع هيلع لمعلا) : يذمرتلا لاق . '/(لطاب وهف كلذ ريغ ناك امو « لدع
 حاكن ال : اولاق . مهريغو نيعباتلا نم مهدعب نمو هدي يبنلا باحصأ نم ملعلا

 . راكنإلا فوخ بسنلل طايتحا حاكنلا يف ةداهشلا طارتشاو . (. . دوهشب الإ

 حيحص) ينابلألا هححصو « (1856) مقرب هجام نباو . نسح : لاقو (۱۰۸۷) مقرب يذمرتلا هجرخأ )١(
 (854 مقر يذمرتلا ننس

 . )١519( مقرب ملسمو < (0175) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم(۲)

 هححصو « (۱۹۰۸۰۱۹۰۷) مقرب هجام نباو « (۲۰۸۰) مقرب دواد وبأو ۰ )۱۱۰١( مقرب يذمرتلا هاور(۳)

 . ۱٥۴۳۷ ۱٥۴۸۰( مقر هجام نبا ننس حيحص) ينابلألا خيشلا

 . (/۹) ىلحما يف مزح نبا هححصو « (50ا/ه) مقرب هحيحص يف نابح نبا هاور(٤)

40 



 « ببس وأ بسن نم « جاوزلا نم عنمت يتلا عناوملا نم نيجوزلا ولخ -ه
 امهدحأ نوكي نأك ؛ بابسألا نم كلذ وحنو ‹ نيد فالتخاو ةرهاصمو عاضرك

 . ةرمع وأ جحب امرحم

 : يه هدوجوو هماوق اهب يتلا حاكنلا ناكرأو : حاكنلا ناكرأ -؟

 تقبس يتلا جاوزلا عناوم نم نايلاخلا ةجوزلاو جوزلا امهو : نادقاعلا ١-
 1 تامرحلا ثثحب ىف اهرکد ىتالاو 4 اهيلإ ةراشإلا

ab(اليكو) هماقم موقي نوا يلولا نم رداصلا ظفللا وهو : باجيإلا  

 . جيوزت وأ حاكنإ ظفلب
 ‹ تلبق : ظفلب ‹ هماقم موقي نم وأ جوزلا نم رداصلا ظفللا وهو : لوبقلا -*

 . لوبقلا ىلع باجيإلا مدقت نم دب الو

 : حاكنلا يف تامرحم ا : ةعباسلا ةلأسملا

 : | ديبأت تامرحلا : لوألا مسقلا

 دصقيو . تسلاب عبسو بلا نمرحي عبس « ةأرما ةرشع عبرأ اديبأت مرحي

 ةثالث ةمرحلا هذهلو : لاوحألا تناك امهم 3 ادبأ نهحاكن راوج مدع دالان

 عاضرلاو 5 ةرهاصملاو 4 ةبارقلا , بابسأ

 : ةبارقلاب تامرحم ا : ًالوأ

 ١- ناسنإلا لوصأب نهنع ربعيو / بألا مأو ملا مأو مألا '

 . ناسنإلا عورفب نهنع ربعيو . نبالا تنبو تنبلا تنبو تنبلا -؟
 عورفب نهنع ربعيو . مأل تخألا وأ بأل تخألا وأ ةقيقشلا تحخألا -*
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 نهنع ربعيو . مألا ةمعو بألا ةمع اهلثمو «نألا تخأ ىهو ةمعلا -5

 . بألا ةهج نم نيدجلا عورفب

 عورفب نهنع ربعيو . بألا ةلاخو مألا ةلاخ اهلثمو مألا تحخأ يهو ةلاخلا -

 1 مألا ةهج نم نيدجلا

 0 0 لاحب ةدحاو حاكن روجي ا ا وو

 ”ے ا : عو رگ ناو 0 راتو ھن ا ڪا س 0 رح ا

 . [5: ءاسنلا] € تا فا قاذا اسو

 : ةرهاصملاب تامرحلا : ايناث

 . ىتألا اهب مرحيو

 ب مُكْوآَباَءَمكَداَمْأوُححَصنَتالَو :  ىلاعت هلوقل . لوصألا تاجوزب نهنع
 [5؟: ءاسلا] € يبس َءآَسواَمََمَو ٌةَسِحَف ناڪ هنا A تلا

  Îعورفلا تاجوز نك أ تلا نباو ء نبال ا ةجوزو « نبالا ة هح ور .

 ءاسنلا] € ڪک ا ا ُليَتَلَحَو 9 : ىلاعت هلوقل :8[ .

Îهلوقل ؛ ةجوزلا مأ مأك ءاشتلا نم اهلوصأ عيمج اهمأ لثمو 4 ةجوزلا مأ -  

 درجمب نمرحي ةثالثلا ءالؤهو . [7”: ءاسنلا ] 4 ڪبا ښته ا او #9 : لات

 . لخدي ملوأ مُرَحْلا ببسلاب لخد ءاوس « دقعلا
 هلوقل ؛ اهمأ جور ىلع ج يهف < ةبيبرلاب ةامسملا يل ةجوزلا تس کک

 4 وملح يلا ڪپ ام نقرر ا و ا
 «اهمأ جوز رجح رجح ىف تّئرت ةبيبرلا نوكت نأ ميرحتلا يف طرتشي الو . [5*: ءاسنلا]

 نإف < اهمأب رج ادإ لجرلا ىلع مرح تقلا هلذهف . بلاغلا نايبل رجحلا ليف کد اغإو

 متي هل زوجي هنإف « لوخدلا لبق تتام وأ« مألا قلط نأك ء اهب لخدي مل

 [7: ءاسنلا] 4 رڪ يَء حاجا نهب مفلح ءأووكحترل ناق ل ىلاعت هلوقل
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 . اهجوز وبأو « اهجوز نباو « اهتنبا جوزو « اهمأ جوز ةأرملا ىلع مرحي -ه

 : عاضرلاب تامرحملا : اغلا

 ةنسلا تقحلأو ‹ نيتنثا نهنم ميركلا نآرقلا ركذ « ةوسن اا مرحي

100 
 : يركلا نآرقلاب تامرحم ا (أ

 مأو . اهمأ مأو , اهم اهب قحليو « كتعضرأ يتلا ةأرملا يهو . عاضرلاب مألا ١-

 . اهيبأ

 و تعضر وأ كمأ نم تعضر يتلا يهو . عاضرلاب تخألا -؟

 نم يه تعضر وأ « اهيبأ ور ساحعصر وأ « ةدحاو ةأرما نم يهو تنأ تعضر وأ

 ES ا 3 ياهلا كا
 . [۲۴: ءاسنلا] € َةَعْلَصلأ

 : ةرهطملا ةنسلاب تامرحم ا (ب

 ١- عاضرلا نم خألا تنب .

 . عاضرلا نم تخألا تنب -؟

 . كيبأ عم تعضر يتلا يهو . عاضرلا نم ةمعلا -“

 ٤- كمأ عم تعضر يتلا يهو . عاضرلا نم ةلاخلا .

 اهل ًابأ لجرلا نوكيف « كتجوز نم تعضر يتلا يهو . عاضرلا نم تنبلا ٠-

 لاق : تلاق اهنع هلل يضر ةشئاع ثيدح ةنسلا نم ءاسنلا ءالؤه مرحت ليلدو
 يضر سابع نبا ثيدحو . / ١7 (ةدالولا مرحت ام م رحت ةعاضرلا نإ) : لَ هللا لوسر

 0 امهنع هللا يضر ةزمح تنب يف للي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا

 ا"! (محرلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحيو « ةعاضرلا نم يخأ ةنبا اهنإ « يل لحت

 )١55:5(. مقرب ملسمو < (٥۰44) مقرب يراخبلا هاور(١)

 . ملسمل ظفللاو )٠٤١٤۷( مقرب ملسمو « )٥٠٠١( مقرب يراخبلا هاور(۲)
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 : اتيقأت تامرحلا : ىناثلا مسقلا

 : نيعون ىلإ نهميسقت نكمي ءاسن ةدع اتيقأت مرحي

 . ضراعل هعرجت ناك ام : يناثلا عونلا

 E عونلا

 E رار لت » ىلاعت هلوقل . نطو ايي

 . [ 7: ءاسنلا]

 وأ« اهتخأ تنبو ةأرملا نيبو < اهتلاخو ةأرملا نيبو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا -5

 مل ًاركذ امهادحإ تضرف ول نيتأرما لك نيب مرحي عمجلا نأ : انه ةدعاقلاو
 نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح كلذ ليلدو . ىرخألا جوزستي نأ هلزاج

 . ()(اهتلاخو ةأرملا نيب الو اهتمعو ةأرملا نيب عمجي ال) : لاق يي هللا لوسر
 ىلع ةأرملا حكنت نأ ىهن ا هللا لوی 0ا هیس هريره يبأ ثيدحو

 تنب ىلع ةلاخلا الو . اهتلاخ ىلع ةأرملا الو . اهيخأ تنب ىلع ةمعلا الو « اهتمع

 امك . (ىربكلا ىلع ىرغصلا الو « ىرغصلا ىلع ىربكلا حكنت الو « اهتخأ

 . يرحتلا اذه ىلع ءاملعلا عمجأ

 : ضراعل هميرحت ناك ام : يناثلا عونلا

 ىح حاكتلأ َةَدَفْعَأُمرعَتاَلَو# : ىلاعت هلوقل ؛ ريغلا نم ةدتعملا جوزت مرحي ١-
 . [58: ةرقبلا] © هج بتحس

 هلوقل ؛ حيحص حاكنب « هريغ جوز اهأطي ىتح اثالث اهقلط نم جوزت مرحي -؟

 . )١508( مقرب ملسمو ‹ )051١9( مقرب يراخبلا هاور(١)
 . (حيحص نسحا) : لاقو 3 )117( مقرب يذمرتلاو (5/<4) يئاسنلاو 4 )6"5١( مقرب دواد وبأ هاور(؟)

 . (؟5/١5 ءاورإلا) ينابلألا خيشلا هححصو
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 . :50٠[ ةرقبلا] € ورع يور دكت دقبر هل لک اھ قط نإق # : ىلاعت
 قيل ا و زيا 4 يالا

 جال (بطخي الو« ٌحكْنُي الو « مرح لا حكي ال) : لاق هيي ا

 ¢ ىىن رەكە ىلاعت هلوقل ؛ ةملسملا ةأرلاب رفاكلا جوزت مرحي 4
 . [؟١7: ةرقبلا]

 ر نأ هل زوجيف « ةيباتكلا الإ ةرفاكلا a نأ ملسملا لجرلا ىلع مرحيو -ه

 هلوقو « [101: ةرقبلا] * تصب َقَحٍتَكرْئَملْمكَتاَلَو » : ىلاعت هلوقل؛ اهب

 . مكل لح نهف : ينعي . [ه:ةدئالا] 4 لن نم بتلا وأ نسم تصحو : ىلاعت
 هسقن ىلع فاخ ادإ الإ « ةملسملا ةمألا مدرع نأ ملسملا رجلا ىلع مرحي =

 ؛ ةملسملا ةمألا ها لدئنيح زوجيف ؛ READ ملو « ىنزلا

 ام نق ِتَنِمْؤَمْل تنصل محي نا رڪن علیک شب رل نو 9 : ىلاعت هلوقل

 علا ىثح َنَمِلَكِلَو * : ىلاعت هلوق ىلإ 3” سموم و
 :٠٠[ ءاسنلا] 4« ےس

 ىلع اوعمجأ ءانهلعلا 34 هتليس جورتي نأ ملسملا دا مرسي بل

 . اهل انو هنوكو هت ديس اهنوك نيب ةافانمللو « كلذ

 . حاكنلا دقع نم ىوقأ كلملا دقع نأل ؛ هتکولم جوزتي نأ ديسلا ىلع مرحي -۸

 ا حاكن کک : ةنماثلا ةلأسملا

 3 رگ رک کا اوا نيل ءاي قا یارو تاو
 .[ه:ةنئالا] ¥ نهروج 8 ومنا ادا کل5 نم بتول ا

 کا لهأ ءاسن حاكن زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 هلوقل ؛ ليجنإلاو ةاروتلا لهآ : مهئاسن حاكن زوجي نيكل باتكلا لهأب دصقيو

TS $::٠١١[ ماعنألا] © ا نم نبا تکل ا لنآ  . 

 ١( مقرب ملسم هاور )١509( :



 .سرعلا ةميلوو .هتابجاوو جاوزلا قوقحو قادصلا يف :يناثلا بابلا

 :لئاسم هيفو

 : همكحو « هتيعورشمو . قا دصلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 : قادصلا فيرعت -أ

 تدكلا فال قدصلا نم ذوخأم : ةغل

 علا ف بسم فيولا لح مولا ىلع بو ألا لاما وه: اغ

 ىمسيو « حاكنلا يف هلذاب ةبغر قدصب هراعشإل انا فاديا يمسو

e a 

 : هتيعورشم -ب

 هنايب يتأيس امك « عامجإلاو ةنسلاو باتكلا قادصلا ةيعورشم يف لصألا

 . قادصلا مكح ىلع مالكلا ىف

 : قادصلا مكح -ج

 لدو . هطاقسإ زوجي الو ء دقعلا مامت درجمب 1 ا عفد حوزلا ىلع بجي

 : ىلاعت هلوقو « [4: ءاسنلا] ( ةر يَمُدَص هَ اونا 8 : ىلاعت هلوق اذه ىلع

 : ىلاعت هلوقو . [14:ءاسنلا] 4 تيان ذل تتش ام

 . [:::رمبل] 4 ةصيرَاوصرتكوأ نوکر ةا ط نمي عو
 ينإ : تلاقف و يبنلا ةأرما تتأ : لاق لَه دعس نب لهس ثيدحو

 لاقف « (ةجاح نم ءاسنلا يف ىلام) : لاقف « هلوسرلو هلل يسفن تبهو

 نب سنأ ثيدحو « !١ (ثيدحلا . . . ًابوث اهطعأ) : لاق ءاهينجوز : لجر
 ناو نيب ج ا! دبع اأ هلك هللا لوسر نأ يَ كلام

 اي : لاقف -؟كرمأ امو كنأش ام : ينعي- « (؟مّيِهَم) : يللي ىبنلا لاقف « نارفعز

 ‹ بهذ نم ةاون نزو : لاق (؟اهتقدصأ ام) : لاقف « ةأرما تجوزت هللا لوسر

 . )۱٤٩١( مقرب ملسمو « )۱٤۹( مقرب يراخبلا هاور(١)
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 ةيعورشم ىلع نوملسملا عمجأو . 1!(ةاشب ولو ملوأ « كل هللا كراب) : لاقف
 . حاكنلا يف قادصلا

 ‹« هتمكحو « هلح : ةيناثلا ةلأسملا

 : قادصلا دح -أ

 يعامل اة را عاب لكم ياا ار لااا لادم

 را ا ل و ل جو و لا هرقل ب افاد اوك
 لیس N ل ملو « لامل قلطأف « [؟4: ءاسنلا]

 نم ًامتاخ ولو ءاهطعأ) : اهسفن ةبهاولا ةأرملا يف لاق هلي يبنلا نأ هيفو
 . لام هيلع قلطي ام لقأ هل (37(ديدح

 - ارزانی » : ىلاعت هلوقف « ًاريثك ناك ولو زوجي هنأ ىلع ليلدلا امأو
 ءاسنلا] 4 ايس هٿ مودا انطق درج ٌمُسُيَتاَدَو حفر َناكحَم جوز

 . ريثكلا لاملا راطنقلاو

 : قادصلا ةيعورشم نم ةمكحلا -ب

 يف جوزلا ةبغر قدص راهظإ يه : قادصلا عيرشت نم ةمكحلا
 هيف نأ امك . ةيرك ةيجوز ةايح ءانبو . ةفيرش ةرشاعم هتجوز ةرشاعم

 سابل نم هيلإ جاتحت اب جاوزلل أيهتت نأ نم اهل ًانيكمتو . اهل ًاماركإو « ةأرملل ًازازعإ
 :.قراققتو

 : لجرلا ديب قادصلا لعج ىف ةمكحلا -ج

 نهتمت نأ نم ةأرملا ةنايص ىف هنم ةبغر ؛ جوزلا ىلع قادصلا مالسإلا لعج

 ًأدبملا عم قفتي اذهو « لجرلل ًارهم همدقت يذلا لالا عمج ليبس يف اهتمارك
 . ةأرملا نود « ةقفنلا تابجاوب فلكملا وه لجرلا نأ يف : يعيرشتلا

 . )١4717( مقرب ملسمو ‹ )0١5( مقرب يراخبلا هاور(١)
 . )٤٥( مقرب ملسمو ء(ها:ة) مقرب يراخبلا هاور(؟)
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 : قادصلا ةيكلم - د

 ناك نإو « اهئايلوأ نم هيف دحأل قح الو ءاهدحو ةجوزلل كلم قادصلا

 : ىلاعت هلوقل ؛ اهكلمو اهباسحل هنوضبقي مهنأ الإ« هضبق قح مهل
 :ىلاعت هلوقو « [؛: ءاسلا] 4 اكرم م هوَ امه هيو یس نعول نبط نو »
 . [.:ءاسلا] € اَميِماَمْفاَواَكَتَهْبهَتوُدُخَأَتَأ اَ ُهَئِمْأوُدْخَأَتالَت »

 : دقعلا يف قادصلا ةيمست - ه

 لخي مل لَ يبنلا نأل ؛ هديدحتو جاوزلا دقع يف قادصلا ةيمست نسي

 نيب عازنلاو ةموصخلل اعفد هتيمست ىف نألو « هيف رهملا ةيمست نم احاكن

 . نيجوزلا
 : نوكي الامو ارهم نوكي امو رهملا طورش د

 الف « هب عافتنالاو هعيبو هكلمت زوجي ام .ًاحابم « ًامّوقتم ًالام نوكي نأ ١-

 | ٠ ١ هتاملعي بوصغم لامو ریزنخو رمخب زوجي
 رادك لوهجلاب حصي الف « انيعم امولعم نوكي نأب « ررغلا نم الاس نوكي نأ -۲

 . كلذ وحنو ماعلا اذه وأ  ًاقلطم هرجش رمثي ام وأ « ةقلطم ةباد وأ « ةنيعم ريغ

 وأ نيع نم « ةرجأ وأ ء انمث نوكي نأ حلصي ام لكب رهملا حصي « اذه ىلعو

 . ةمولعم ةعفنم وأ نيد

 : هليجأتو رهملا ليجعت -ز

 , مهتاداعو سانلا فرع بسح « هضعب وأ هلك « هليجأتو رهملا ليجعت زوجي
 ؛ ادج ةديعب ةدملا نوكت الأو ء ةشحاف ةلاهج ًالوهجم لج ألا نوكي الأ طرشب

 . قادصلا طوقس ةنظم كلذ نأل

 : قادصلا يف ةالاغملا مكح : ةثلاثلا ةلأسملا

 : يلي امل رهملا ىف ةالاغملا مدع بحتسي

 لك ىبنلا نع اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح ١-

۳ 



 . ةكربلا : نْمّيلاو . !١ (اهقادص ةلقو « اهرمأ ليهست

 ناك ول هنإف « ءاسنلا قّدّص ىف اولاغت ال الأ) : لاق هنأ ليَ رمع نع -؟
 قدصأ ام« لي هللا E هللا دنع ىوقت وأ ايندلا يف ةمركم

 يتنثا نم رثكأ هتانب نم ةأرما تقدصأ الو , هئاسن نم ةأرما هِي هللا لوسر
 . هبلق يف ةوادع اهل نوكي ىتح هتأرما ةقدصب يلغيل لجرلا نإو « ةيقوأ ةرشع

 . "7 (ةبزقلا قلع كيف تفلك لوقي ىتحو
 لور فا ديك نع هع هللا نيضو اغا لف ةد أ نکو

 ال : تلق ؟رشنلا ام يردتأ : تلاق . ًاَشَنو ةيقوأ ةرشع ىتنثا : تلاقف ؟ هلي هللا
 لل EE : تلاق . يردأ

 : ةيجوزلا قوقحلا : ةعبارلا ةلأسملا

 : يهو  نيجوزلا نيب قوقحلا نم ريثك هيلع بترت ًاحيحص حاكنلا دقع عقو اذإ

 : ةجوزلا قوقح : ًالوأ

 ‹ ةيلام ريغ ةيونعم قوقحو « ةقفنلاو قادصلاك ةيلام قوقح اهجوز ىلع ةجوزلل
 : يلاتلا وحنلا ىلع كلذ ليصفتو . ةلماعملا بيطو « ةرشعلا ناسحإو « لدعلاك

 ركع تاكا يتسلل
 . اهركذ قبس ىتلا ةلدألا نم كلذ ريغو « [4: ءاسنلا] 3 نه تقدص سلاو ناو

 هلوقل ؛ ةأرملل اهليصحت جوزلا ىلع بجيف : ىنكسلاو ةوسكلاو ةقفنلا -1

 ع يرتب ندا مِل ن اک نوح ووا نعرا لولو :  ىلاعت
 د ءاَسْلأ لڪ توم لاجل » : ىلاعت هلوقلو . [+: ةرقبلا] ( فوَرعمْلا نمو

 ينابلألا هنسحو « ملسم طرش ىلع هححصو « (۱۸۱/۲) مكاحلاو « (4048) مقرب نابح نبا هجرخأ(١)
 . (؟5114/* ةفيعضلا : رظنا)

 مقرب هحام ٠ نباوء(15١1١) مقرب ىذدمرتلاو «( ))٠/١ 4١ دمحأو ء(٠ 5( مقرب دواد وبأ هجرخأ(؟)

 ىذلا اهلبح : ةبرقلا قلعو . ( ۳۲ مقرب يذمرتلا حيحص) . محم م : ينابلألا لاقو « (۱۸۸۷)

 . (قَرَع) ءارلاب ىوريو . ةبرقلا قلع ىتح ءيش لك كلج أل تلمحت : دارملاف « هب قلعت
 . (1585) مقرب ملسم هاور(؟)



 ٠٤٠] ءاسنلا] © َمِهِلوَمأَن مْاوُفَفَنأآَميَو س ضَعب لَعْمُهَصَحَب هلأ لصف

 TT ليس هيبأ نع يريشقلا ةيواعم نب ميكح ثيدحلو

 . ')(تيستكا اذإ روس نأو + تمعط اذإ اهمعظت نأ) + لاقف ؟ةحتوذلا قدح ام

 مكيلع نهلو) : هيفو دي م ص هللا لوسر ل يضر رباج ثيدحلو

 (")(فورعملاب نهتوسكو نهقزر

Îةنتفلل اعقدو 4 0 يف اهتحلصمو اهقحل ةاعارم ؛ عامجلاب ةجوزلا فافعإ  

 . [1؟١ :ةرقبلا] ¥ E E 353 رهطتاذإف م : ىلاعت هلوق مومعل ؛ اهنع

 هلوقلو [ ۲۲۳: ةريقنلا | چ رش ناور E E نرش # : ىلاعت هلوقو

 لا ا لا و

ETN 0ءاسنلا |  : e ١9اهب 507 هتجور 0  « 

 مكريخ مكريخ ) : هك لاق . اهب نظلل انسحم « اهنم ردصي ام ىلع ارباص

 . (؟)(هلهأل

 هلوقل ؛ ةجوز نم رثكأ هل تناك نمل« رطل هيوم تا ا ليا

 هنع هللا يضر ينا نو ۳: ءاسنلا] # 000 اتارا للجو

 ةأرملا ىلإ يهتني ال نهنيب مسق اذإ ناكف « ةوسن وسن عست 87 هو ىبنلل ناك) :

 0 توي

 : جوزلا قح : ًايناث

N PEINهناحبس هلوقل ؛ 0  

 نأ ادي اما تقك ولا: ج هلوقلو « [ ۲۲۸ :ةرقبلا] | 4 ةد رهيل لارو »

 ا و کک الار مكاحلاو « (447/4) دمحأو « )۲۱٤۲( مقرب دواد وبأ هاور(١)
 . ۲٠۳۳( مقرب ءاورإلا) ينابلألا

 . )١5١18( مقرب ملسم هاور(؟)
 5) مقرب ملسم هجرخأ(*)
 . (541/7؟ ةفيعضلا) ينابلألا هححصو « (5785) مقرب دواد وبأو « )٤۷۲/۲( دمحأ هاور(٤)

 . (551١؟) مقرب ملسم هجرخأ(ه)



 لجو زع هللا قح ةأرملا يدؤت الو ء اهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل « دحأل دجسي

 (1)(هلك اهيلع اهجوز قح يدؤت ىتح « هلك اهيلع
 : هتجوز ىلع جوزلا قوقح نمو

 لكن تق تحصل :  ىلاعت هلوقل ؛ دحأل هئاشفإ مدعو هرس ظفح - ١

A[94: ءاسنلا] 41 8  . 

 ١- سلات وُمْلاَجَيلأ » : ىلاعت هلوقل ؛ فورعملا يف هتعاط بوجو 4
 [؟5: ءاسنلا] .

 ERE Slr يو اوسلا
 نابضعغ تابف « ءيجت نأ تبأف « هشارف ىلإ هتأرما لجرلا اعد اذإ) : ةَ هلوقل

 يس و . اهيلع
 عار مكلك) : لك هلوقل « مهتيبرت نسحو هدالوأو هلامو هتيب ىلع ةظفاحلا -

 نع ةلوؤسم يهو , اهجوز تيب يف ةيعار ةأرملاو . . . هتيعر نع لوؤسم مكلكو

 ادحأ مكشرف نئطؤُي ال نأ نهيلع مكلو)
 اا

 8 هلوقو : ()(اهتيعر

 (4)(هنوهركت
 ال ) : هلك هلوقل ؛ هنع ىذألا فكو « قلخلا نسحو « فورعملاب ةرشاعملا -م

 كلتاق هيذؤت ال : نيعلا روحلا نم جوز تلاق الإ ايندلا يف اهجوز ةأرما يذؤت
 . ليزنلاو فيضلا : ليخدلاو . (0)(انيلإ كقرافي نأ كشوي ليخد وه اغاف « هللا

 : نيجوزلا نيب ةكرتشملا قوقحلا : ًاثلاث

 قح ةصاخبو « نيجوزلا نيب ب ةكرتشم قوقح اهركد يضاملا قوقحلا بلغأ

 هقلخ نيجوزلا نم لك نيسحت اذكو « قوقح نم هعبتي امو « عاتمتسالا

 ملسم طرش ىلع هدانسإ ينابلألا ححصو « ( )4۲/۷( ) يقهيبلاو « ( )1۸6۲( ) مقرب هجام نبا هجرخأ(١)

 .(7 ۲/۳ ةحيحصلا)

 ( )1485(-١77 مقرب ملسمو « (0195 « ۱۹۳) مقرب يراخبلا هجرخأ( ۲
 . (۱۸۲۹) مقرب ملسم « (۸۹۳) مقرب يراخبلا هاور(؟)
 . (۱۲۹۸ )مقرب ملسم هاور(٤)
 ٥ دمج هأور )۲٤۲/۰( « نباو ٠. مقر هحام )۱٤ ١( « ةحيحصلا) ينابلألا هححصو ¥) . )هز

 م



 الو « هلذبل ُهركَتَي الو هقحب هلطامي الف « فورعملاب هترشاعمو هاذأ لمحتو « هبحاصل

 هلوقو « [15: ءاسنلا] © َفورْعَمْلاَنْهِوْرْشاَعَو » : ىلاعت هلوقل ؛ ةنمو ّىذأ هعبتي
 يبنلا لوقو « [۲۲۸: ةرقبلا] 4 اسم # : ىلاعتو هناحبس

 )(هلهأل مكريخ مكريخأ ١

 توف e اک أ لاپ هور شاو
 ےک رس

 1 14: ةايعلا] 5 اريؤك٠م

 : حاكنلا نالعإ : ةسماخلا ةلأسملا

 هلوقل فدلاب هيلع برضلاو 3 هتعاشإو 3 هراهظإو 6 حاكنلا نالعإ نسي

 نيكو" !(حاكنلا يف فدلاو « توصلا لالجلاو مارحلا نيب ام لصف) : ةي

 وأ « لوقلا ىف شحف كلذ بحصي الأ طرش « لاجرلا نود ءاسنلل فدلاب ا

 . عرشلا فلاخي ام

 1 حاكنلا ىف ةميلولا : ةسداسلا ةلأسملا

 . نوعمجيو سانلا یعدی سرعلا ماعط : ةميلولا

 يبنلا لوأ) 9> !(ةاشب 4 1 م يبنلا هل لاقف ةأرما

 يبنلا ملوأ)و « (محلو زبخب اهنع هللا يضر
 دك ا

 د
 اسىپ دز 7T د

 اار

 نم نيدمب هئاسن ضعب ىلع هي

E hS رجا معلا ) 

 اشا ينابلألا هنسحو « هنسحو (۱۰۸۸) مقرب يذمرتلاو « (۹۱/۲) يئاسنلاو « )٤۱۸/۳( دمحأ هاور(۲)

 :(15555) مقرب ءاورإلا يف

 . )۱٤٩۸( مقرب ملسمو « (5178) مقرب يراخبلا هاور(*)
 . )١578( مقرب ملسمو « )5١54( مقرب يراخبلا هاور(4)
 . (9178) مقرب يراخبلا هاور(ه)



 : سرعلا ةميلو ةوعد ةباجإ مكح : ةعباسلا ةلأسملا

 هللا يضر رمع نبا ثيدحل ؛ بيجي نأ سرع ةميلول يعد نم ىلع بجي

 ةميلولا ىلإ مكدحأ يعد اذإ) : ج هللا لوسر لاق :لاق هنأ ها

 بجي مل نم) : لاق هذي هللا لوسر نأ « امي ةريره يبأ ثيدحو « !'!(اهتأيلف
 . '(هلوسرو هللا ىصع دقف ةوعدلا

 : سرعلا ةميلو ةوعد ةباجإ طورش

 يف بحتسا موي نم رثكأ يف ملوأ نإف « ىلوألا ةميلولا يه نوكت نأ ١-

 ماعط) : لاق ولج يبنلا نأ هيم دوعسم نبا ثيدحل ؛ ثلاثلا يف هركو « يناثلا

 عكس نمو . ةعمس ثلاثلا موي ماعطو « ةنس يناثلا موي ماعطو « قح موي لوأ

 , a هللا عمس

 . رفاكلا ةوعد ةباجإ بجت الف ؛ املسم ىعادلا نوكي نأ -۲

 وأ ًالاظ نوكي الأو « ةيصعملاب نيرهاجملا ةاصعلا ريغ نم يعادلا نوكي نأ -۴
 . مارح لام بحاص

 ٤- ةباجإلا بجت الف عمج ىف هاعد نإف ؛ ةنيعم ةوعدلا نوكت نأ .

 وأ « هنم فوخل هاعد نإف « ىرقتلاو ددوتلا ةوعدلا نم دصقلا نوكي نأ -

 . ةباجإلا بجت الف « هاج يف عمط

 لاجر طالتخاو فزاعمو ءانغو رمخك « ركنم ةميلولا يف نوكي الأ ٦-

 لوسر نأ هيَ رباج ثيدحل ؛ ةوعدلا بجت الف كلذ نم ءيش دجو نإف « ءاسنب

 رادي ةدئام ىلع ندعقي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم) : لاق هَ هللا

 . )١479( مقرب ملسمو « (01175) مقرب يراخبلا هاور(١)
 . )۱٤۳۲( مقرب ملسم هاور(؟)

 يف ينابلألا هفعضو (18/5) دنسملا يف لبنح نب دمحأ نع هانعمو « )٠١91( مقرب يذمرتلا هاور(۳)
 يف ناك نإو - ىنعملا اذه يف ثيداحألا عومجم نأ ىلإ رجح نبا ظفاحلا بهذو ؛ )۱۹٥۰( مقرب ءاورإلا
 . (151/9 يرابلا حتف) . الصأ ثيدحلا اذهل نأ ىلع لدي - لاقم اهنم لك

°۸ 



 هيلع بجو هروضحب ركنملا ةلازإ عيطتسي وعدملا ناك نإف . '(رمحخلا اهيلع
 نع كيش يردخلا ديعس ىبأ ثيدحل ؛ ركنملا ةلازإو « ةوعدلا ةباجإو ءروضحلا

 عطتسي مل نإف « هديب هريغيلف ارکنم مكنم ىأر نم) : لاق و هللا لوسر

 . (نامإلا فعضأ كلذو « هبلقبف عطتسي مل نإف « هناسلبف

 . )۱۹٤۹( مقرب ءاورإلا يف ينابلألا هححصو « )3١/1( دمحأ هاور(١)

 . )٤٩( مقرب ملسم هاور(۲)

 ع



 :ناتلأسم هيفو .جلخلا يف :ثلاثلا بابلا

 : هتيعورشم ةلدأو ‹ هأنعم : ىلوألا ةلأسملا

 : علخلا فيرعت -أ

 رخآلل سابل نيجوزلا نم الك نأل ؛ بوثلا علخ نم ذوخأم : ةغل علل

 اطافنأب ء اهجوزل ةأرملا هعفدت ضوع ىلع نيجوزلا نيب يرجت ةَقْق اعرشو
 . ةصوصخم

 : علخلا ةيعورشم -ب

 امامه حاج يأ وذ ايق مْ نف » : ىلاعت هلوقل ؛ عورشم علخلا
 . ]4: ةرقبلا] € ءب تكف

 يبنلا تتأ سيق نب تباث ةأرما نأ : امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحلو

 ا ا ع م ا تلاقف هذي

 ‹ (؟هتقيدح هيلع َنيدُرَتَأ) : هلك ىبنلا لاقف . را 'رفكلا هركأ ينكلو

 . (ةقيلطت اهقلطو « ةقيدحلا لبقا) : يلي هللا لوسر لاقف . معن : تلاق

 : هنم ةمكحلاو « هب ةقلعتملا ا ةلأسملا

 : : ىتآلا يف علخلا ماكحأ صخلتت 2

 . يلام صوعب الإ عقي الو ‹ نيجوزلا نيب ر ةرشعلا ءوسل زئاج علخلا نأ-١

 . جوزلل ةجوزلا هضرفت
 فرصتلا كلمت ال ةديشرلا ريغ نأل ؛ ةديشرلا ةجوزلا ريغ نم عقي ال -؟

 . ةيلهألا صقنل

 اهضغب ةدشل كلذو « هل بجي امو اهيلع هقح يف ريصقتلاو « ريشعلا نارفك يف عوقولا هركت اهنأ : يأ )١(

 . نيد الو قلخ يف هيلع بيعل ال < هايإ

 . )٥۲۷۳( مقرب يراخبلا هجرخأ(؟)

ME 



 جورلل ىقبي ملو ) ايفا قا كلذب ةأرملا تكلم هتأرما لجرلا علاخ ادإ ت

 . اهيلع هل ةعجر الو « ناطلس نم اهيلع

 يذلا اهجوز نم اهتدع ءانثأ « ءاليإ وأ « راهظ وأ « قالط ةعلاخلا قحلي ال - 5

 . اهجوز نع ةيبنجأ ريصت اهنأل ؛ اهعلاخ

SO POEعم  

 557 َنهوُمُحْيَتاَءَم ضع اوبھ زسا ىلاعت هلوقل ؛ ايف لع
 4: ءاسنلا] 4 م ب ةسحسب

 ببس لودو لالا ةماقتسا ع اهجوز ةعلاخم لو ةأرملل هركي ۷

 ناك وأ « هعم ءاقبلا ةأرملا قطت ملو هقلَخ يف ًابيعم جوزلا نوكي نأك « هيضتقي

 . هللا دودح ميقت الأ تفاح وأ « هقلخ ىف انيس

 : علخلا ةيعورشم نم ةمكحلا -ب

 يمت كانك يور رتاعتو ير 1 طيات را نأ مولعملا نم
 هر رك ا ا ا كش ر لحل هدفك اء نيو
 . :۲١[ مورلا] € ٌةَمَحَيَو

 نيفرطلا نم ةدوملا دجوت ملف « ىنعملا اذه ققحتي مل اذإف « حاكنلا ةرمث هذهف

 رومأم جوزلا نإف « جالعلا رّسعتو « ةرشعلا تءاسف  هدحو جوزلا نم دجوت مل وأ

 4 نسحب مرتو ِفوُرَمَمِبَاَسمإَو » : ىلاعت هلوقل ؛ ناسحإب ةجوزلا حيرستب
 تهرك نأب ةجوزلا نود جوزلا بناج نم ةبحملا تدجو اذإف . [214: ةرقبلا]
 هذه ىف هنإف « هقح كرتب ًامثإ تفاح وأ « هنيد صقن تهرك وأ ء اهجوز قل
 هلوقل ؛ اهسفن يا هل ةلذبت ضوع ىلع هقارف بلط ةأرملل حابي ةلاحلا

 ر

 . [179: ةرقبلا] © هدب تدق َميِفاَمِهلَعا (نجالف ہا واقل فج ناف # : ىلاعت



 :لئاسم هيفو .قالطلا يف :عبارلا بابلا

 : هتمكحو « هتيعورشم ةلدأو « هانعم : ىلوألا ةلأسملا

 : قالطلا فيرعت -أ

 . تءاش ثيح تحرس اذإ ةقانلا تقلط : لاقي « ةيلختلا : ةغل قالطلا

 . هضعب وأ حاكنلا ديق لح : ًاعرشو

 : هقالط حصي نم -ب

 نم وأ « هلقعي يذلا راتخلا زيمملا لقاعلا غلابلا جوزلا نم قالطلا عاقيإ حصي

 الو « ناركسلا الو « نونجما الو ء يبصلا الو « جوزلا ريغ قالط عقي الف « هليكو
 . لوقي ام هعم يردي ال اديدش ابضغ نابضغلا الو « هركملا

 : قالطلا ةيعورشم -خ

 يدع هللا رعت هوب ويحرر و او كارز ف لصألا
 هذه نأ الإ . هئاقب نامضو « هرارمتسال جاوزلا ىف ةمج ًابادآو ةريكتك اا

 امهنيب رفانتلا عقيف ء امهدحأ وأ نيجوزلا لبق نم ةّيعرم نوكت ال دق بادآلا

 لح ىلإ يدؤت ماكحأ عيرشت نم دبال ناكف « حالصإلل لاجم ىقبي ال ىتح
 بابسأ تماد ام « نيجوزلا دحأ قوقح هيف ردهت ال وحن ىلع جاوزلا ةدقع
 . امهنيب اميف ةمودعم تتاب دق شياعتلا

 7 ج ةنسلاو باتكلاب عورشم قالطلاو

 4 نسحب حيرت وأ نوعي اسماك وكلا » : ىلاعت لاق دقف : باتكلا امأ
 6 نتن َنهوفْلطَف ءس 1 مقلط ادت هيأ ا : لجو زع لاقو . [588: ةرقبلا]

 ىهو هتأرما قلط هنأ ‹ امهنع هللا ىضر رمع نبا ثيدح : ةنسلا نمو ١[ : قالطلا]

 ره ا اهدا رمل نو يااا نكاح
 . هتيعورشمو قالطلا زاوج ىلع ةمألا لع جا ()(اهقلطيلف

 )1410/1(-٠١ مقرب ملسمو « )٥۲٥۲( مقرب يراخبلا هجرخأ(١)

TI 



 : هتيعورشم ةمكح -د

 ةصاخبو « هيلإ ةجاحلا دنع ةيجوزلا تالكشملل ًالح هيف نأل قالطلا عرش

 دودح ةماقإ نم اهعم ناجوزلا نكمتي ال يتلا ءاضغبلا لولحو « قافولا مدع دنع

 . يمالسإلا نيدلا نساحم نم كلذب وهو « ةيجوزلا ةايحلا رارمتساو « هللا

 ؟نوكي نم ديبو « قالطلا مكح : ةيناثلا ةلأسملا

 ءوسك ؛ هيلإ ةجاحلاو ةرورضلا دنع « ًاحابم « ًازئاج نوكي نأ قالطلا يف لصألا

 ىلع لمتشملا حاكنلا هتلازإل ؛ هيلإ ةجاح ريغ نم هركيو « اهترشع ءوسو ةأرملا قلخ
 . كلذ ريغو « لسنلا بلطو « هسفن فافعإ نم : اهيلإ بودنملا حلاصملا

 ىلع مالكلا يف هنايب يتأيس امك « لاوحألا ضعب يف قالطلا مرحيو

 هتجوز روجفب ملع ول امك ؛ صخشلا ىلع ًابجاو نوكي دقو « يعدبلا قالطلا

 تناك ولاذكو «هريغ نم ادلو هب قع لعوب تريد نوك اعلا اهانز نيبتو

 عطتسي ملو « ةالصلا كرتت تناك ول امك « اهنيد يف ةميقتسم ريغ ةجوزلا

 . اهميوقت

 قالطلا ظافلأ : ةثلاثلا ةلأسملا

 : نيمسق ىلإ مسقنت قالطلا ظافلأو

 يقرا هريع لوقت ا حا ول فوصرلا طاقنالا ىعوا ةحيرص ظافلأ - ١

 « لعاف مسا وأ « كتقّلط : لثم < ‹ ضام لعف نم « هنم فرصت امو قالطلا ظفل

 ىلع لدت ظافلألا هذهف . ةقلطم تنأ : لثم « لوعفم مسا وأ « قلاط تنأ : لثم

 . ىقلطاو نيقلطت : لثم « رمألا وأ عراضملا لعفلا نود « قالطلا عاقيإ

 : هتجوزل هلوق لثم « هريغو قالطلا لمتحت يتلا ظافلألا يهو : ةيئانك ظافلأ -؟

 . اهوحنو « كلهأب يقحلاو « كبراغ ىلع كلبحو « نئابو « ةيربو « ةيلخ تنأ

 عقي ةحيرصلا نأ : قالطلا ىف ةيانكلا ظافلأو ةحيرصلا ظافلألا نيب قرفلاو
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 ثالث) : لي هلوقل ؛ ًاحزام وأ ًالزاه وأ ًاداج ناك ءاوس « هوني ملولو قالطلا اهب

 عقي الف ةيانكلا امأو . '(ةعجرلاو « قالطلاو « حاكنلا : دج نهلزهو دج نهدج

 ‹ هريغو قالطلا لمتحت ظافلألا هذه نأل ؛ هظفلل ةنراقم ةين هاون اذإ الإ « قالط اهب

 . هلوق قدصي الف « هاون هنأ ىلع لدت ةنيرق تدجو اذإ الإ  هتينب الإ عقي الف

 : همكحو ةنسلا قالط : ةعبارلا ةلأسملا

 : ةنّسلا قالط -أ

 ميلاعتل اقبط عقاولا وهو ‹ عراشلا هيف نذأ يذلا قالطلا : لا قالطب دصقي

 : نيرمأب كلذ نوكيو « ةيمالسإلا ةعيرشلا
 ١ - هعاقيإ لاح - ؟ . قالطلا ددع .

 مل رهط يف ةدحاو ةقلط قلطي نأ : قالطلا ىلإ جوزلا رطضا اذإ ةنسلاف

 : ىلاعت هلوقل ؛ اهتدع يضقنت ىتح رخآ ًاقالط اهعبتي الف اهكرتيو , هيف اهعماجي
 يذلا تقولا يف : يأ « [1: قالطلا] 4 َنِهتَرِلَنْهوُمطَفََسْنِلاْسَلطاآدَل اهيات »

 . ةدعلا نم بسحي ال ضيحلا نمز ذإ « رهطلا وهو ةدعلا لابقتسا يف هيف نعرشي
 . عامج ريغ نم رهطلا : ةيآلا هذه يف ةعامجو سابع نباو رمع نبا لاق

 : ةنسلا قالط مكح -ب

 : ىلاعت هلوقل؛ عقاو ةنسلا قالط نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 . رهطلا نمز يف يأ « :١[ قالطلا] * نهرو نواف اسلا تطال هيَ 0

 :همكحو ىعدبلا قالطلا : ةسماخلا ةلأسملا

 : يعدبلا قالطلا -أ

 5 عراشلا هنع ىهن يذلا مرحلا هجولا ىلع لجرلا هعقوي يذلا قالطلا وه

 خيشلا هنسحو ¢ (؟9١) مقرب هحام نباو 4 ١) €۱۸4( مقرب يذمرتلاو ) (؟94١) مقرب دواد وبأ هاور(1١)

 . ١151/١( مقر هجام نبا ننس حيحص) ينابلألا

 . )۱٦۹/۸( ريثك نبا ريسفت : رظنا(۲)
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 : نيرمأ دحأب نوكيو
 ١ - هعاقيإ لاح -'؟ . قالطلا ددع .

 يهو اهقلط وأ « دحاو رهط يف تاقرفتم وأ « دحاو ظفلب ًاثالث اهقلط نإف

 اذه نإف « اهلمح نّيبتي ملو « هيف اهعماج رهط يف اهقلط وأ « ءاسفن وأ ضئاح
 . مثأ هلعافو « ًاعرش هنع ئهنم ٠ مرحم يعدب قالط

 : ىلاعت هلوقل « هريغ se دّدَعلا يف يعدبلا قالطلاف

 -ةثلاثلا ينعي- . [ | 4 درع ايقنت یتم2ا اھل طناب ١

 رمع نبأ 0 ال هل بحتسي تقولا يف يعدبلا قالطلاو
 اهتعجارب كي يبنلا هرمأف ء ضئاح يهو هتأرما قلط هنأ امهنع هللا يضر

 . اهكسمأ ءاش نإو « اهقلط ءاش نإ مث « رهطت ىتح اهكاسمإ هيلع بجو اهعجار
 : يعدبلا قالطلا مكح -ب

 هلوقل ؛ تقولا وأ ددعلا یف 2 ًايعدب اقالط قلطي نأ م ىلع مرحي

 هلوقو « [789: ةرقبلا] # نسحب يرو ٍفوُرعَمب لَم “یال # : ىلاعت

 تارهاط : يأ « [: قالطلا] 4 نهن وقلطف اسلا متقلطادإ ىلا اهيا ا : ىلاعت
 ‹ ضئاح يهو هتجوز قلط امل امهنع هللا يضر رمع نبا نألو « عامج ريغ نم
 . اهتعجارمب قي ىبنلا هرمأ

 ةعجارمب رمع نبارمأ لَ ىبنلا نأل ؛ ينسلاك يعدبلا قالطلا عقيو

 ةقيلطتلا هذه بسحت ذئنيحو , قالطلا عوقو دعب الإ ةعجرلا نوكت الو « هتجوز

 : ةعّجَّرلا : ةسداسلا ةلأسملا

 ريغ اقالط ةقلطملا هتجوز ةداعإ : ا عوجرلا نم ةرملا : ةغل : اهفيرعت -أ

 . دقع نودب قالطلا لبق هيلع تناك ام ىلإ نئاب

 )١4/1(. مقرب ملسمو ,(هكعا) مقرب يراحخبلا هاور(١)
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 امأ . عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ةعجرلا ةيعورشم ىلع لد : اهتيعورشم -ب

 [778 : ةرقبلا] 4 ضا اودا نل رد فَمَا نوعي 8 : ىلاعت هلوقف ناتكلا

 [81 :ةرقبلا] © ی ركون ان ولع تام اا #9 ىلاعت هوقو

 هرم ) : يج يبنلا لوقو « هركذ يضاملا رمع نبا ثيدحف : ةنسلا امأو

 يف ةعجرلا هل نإف ثالغلا نود ق قلط نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأو (اهعجاريلف

 . ةدعلا

 ىلع مدن اذإ ةصرفلا جوزلا ءاطعإ ةعجرلا نم ةمكحلا : اهنم ةمكحلا -ج

 اذهو , همامأ ًاحوتفم ىابلا دجيف « ةيجوزلا ةرشعلا فانئتسا دارأو قالطلا عاقيإ

 . مهب هفطلو هدابعب -لجو زع- هللا ةمحر نم

 : يهو « طورشب ةعجرلا حصت : اهطورش -
 رحلل تاقيلطت ثالث وهو « جوزلا هكلمي يذلا ددعلا نود قالطلا نوكي نأ ١-

 . هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت ال قالطلا ددع ىفوتسا نإف « دبعلل ناتنثاو

 يصب ha ممول اهب الوخدم ةقلطملا نوكت نأ -١؟

 نیلا کد اذ اوم نين انا 3 ٠ ىلاعت هلوقل ؛ اهيلع ةدع ال اهب لوحخدلا

 :٤٩[ بازحألا] # بو و لبق نم َنُهوُمسلْطَرُ ف

 E ل ال ل tea ا

 هك ار نكاد N نيس زر هربا هايس
 . اهاضرب ديدج

 مل اذإف . دساف حاكن يف قلط اذإ ةعجر الف ء احيحص حاكنلا نوكي نأ -

 حصت مل« قالطلا حصي مل اذإو . هعرف هنأل ؛ قالطلا حصي مل جاوزلا حصي

 . ةعجرلا

 4 كلذ فَّنه ورب حا هاوو 7 : ىلاعت هلوقل . ةدعلا ىف ةعجرلا نوكت نأ -ه
 . ةدعلا يف يأ [7748 : ةرقبلا]

TA 



 دقف اذك لصح اذإ : هلوقك ؛ ةقلعم حصت الف « ةزجنم ةعجرلا نوكت نأ -

 كأ
 ؟ ةعجرلا لصحت مب -ه

 ١- اهتدعأو « اهتددرو « ىتأرما تعجار : هلوقك . ظفللاب ةعجرلا لصحت .

 اهتعّجرو « اهتكسمأو .

 . اهتعجر كلذب ىون اذإ ةجوزلا ءطوب لصحتو -؟
 يعجرلا قالطلا ماكحأ نم -د

 تا ا ا ا ي عد انصر اهو اقلط ةقلظلا د1

 ولخيو « هل نيزتت نأ اهلو « نكسملا موزل نم نهيلع ام اهيلعو « نكسمو ةوسكو

 . هبحاص امهنم لك ثريو « اهؤطيو اهب

  E EEىلاعت هلوقل« < ةأرملا اضر :
111101101010110 

 ترهط اذإف < ضیا دتعتو « ةدعلا ا ةعجرلا تقو ىهتني ۳

 ملف « ىرغص ةنونيب هنم تناب « اهجوز اهعجتري ملو ةثلاثلا ةضيحلا نم ةيعجرلا

 . لدع يدهاشو يلو نم : هطورشب ديدج دقعب الإ هل لحت

 ددع نم اهل يقب ام ىلع . اهجوز اهجوزت يتلا نئابلاو ‹ ةيعجرلا دوعت ٤“
 . قالطلا

 ‹ هيلع تمرح «ًاثالث اهقلطف قالطلا ددع نم كلم ام ىفوتسا اذإف -ه
 . حيحص حاكنب « هريغ جوز اهأطي ىتح هل لحت الف « ىربك ةنونيب هنم تنابو
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 ١ - هليلدو « ءاليإلا فيرعت :

 ءاليإلا فيرعت -أ :
 ءاليإ يلوُي نالف ىلآ : لاقي « نيميلا ىنعمب ةّيلألا نم ذوخأم : ةغل ءاليإلا

 -ءطولا ىلع رداق وهو- هتافص نم ةفصب وأ هللاب جت فلحي نأ: اهربقو

 رهشأ ةعبرأ نم رثكأ وأ « ادبأ اهلبق يف هتجوز ءطو كرت ىلع .

 هليلد -ب :

 اوْنإَوِرْهْش 106 أ صرت پا نو نون نیا # : ىلاعت هلوق

 ةرقبل] € مَع يمس لو قلطلأ امرنا ::090:5[ .
 ءاليإلا طورش ت :

 ال ضرمل ءطولا نع زجاع نم حصي الف « ءطولا هنكمي جوز نم نوكي نأ -أ

 لماك بج وأ « للش وأ « هؤرب ىجري .

 رذن وأ قتع وأ قالطب ال « هتافص نم ةفص وأ هللاب فلحي نأ -ب .

 رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ءطولا كرت ىلع فلحي نأ -خ .

 ءطولا كرت ىلع فلح ولف «- حرفلا - لبقلا يف يو دوا

 اهؤطو رذعتملا ةأرملا امأ ء اهّوطو نكي نع ةجوزلا نوكت نأ ده كالكتقاء)١(

 اهنم ءاليإلا حصي الف لا .

  -۳همكح :

 اهل ءطو هنم لصح نإف « لوم وهف رهشأ ةعبرأ نم رثكأ وأ ًادبأ هتجوز عامج مدع

 )١(هي قتفلا دض : قترلا نم « اهعامج نكمي الف قصتلاو اهجرف مضنا يتلا .
 مظع وأ ‹ ةقصتلم ةمحل وأ « ةظيلغ ةّدغ امإ « هيف ركذلا جولو نم عني عنام اهجرف يف يتلا ةأرملا يه(۲) .
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 ‹ هكرت ام لعف ىلإ عجر : يأ « ءاف دقف رهشأ ةعبرألا ءاهتنا لبق هنيمب نع ريفكتو

 كلذ ةأرملا تبلطو « ةدملا يضم دعب أطي نأ ىبأ نإو « هنم لصح ام هل رفغي هللاو

 : نيرمأ دحأب هرمأي مكاحلا نإف « هنم

 ١- نيميلا نع رفكيو « هتجوز ءطوو هنيمب نع عوجرلا .

 موقي هنأل ؛ خسفي وأ « هيلع قلطي يضاقلا نإف نيقباسلا نيرمألا ضفر نإف

 4 ءاليإلا ةلم تضقنا نإف : ةباينلا هلخدت قالطلاو ؛ هعانتما دنع ىلوملا ماقم

 ءاهقفلا قحلأو . اهب رارضإلا نم هدصق ام كرت ةئيفلاب دصقلا نأل ؛ كتعماج

 ةعبرأ نم رثكأ « نيمي الب اهب ًارارضإ هتجوز ءطو كرت نم ماكحألا هذه يف يلوم اب

 . روذعم ريغ وهو « رهشأ

 : ءاليإلا ماكحأ نم -4

 مأ ارح ًارفاك مأ ناك ًاملسم < هقالط حصي جوز لك نم ءاليإلا دقعني -

 -قالطلا وأ ءطولاب ىلوملا رمأب- هناحبس هللا نم ميكحلا عيرشتلا اذه يف -

 ةدم ةلاطإ نم ةيلهاجلا ىف هيلع اوناك امل لاطبإو « ةأرملا نع ررضلاو ملظلل ةلازإ

 . ءاليإلا
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 راهظلا يف :سداسلا بابلا

 ١ - همكحو راهظلا فيرعت :

 : راهظلا فيرعت -أ

 . رهظلا نم ذوخأم : ةغل راهظلا

 وأ « بسنب « همراحم ىدحإب ةمرحلا يف هتجوز لجرلا هّبْشُي نأ : ًاعرشو
 عاتمتسالا نع عانتمالا دارأ اذإ لجرلا لوقيف « اهضعبب وأ « ةرهاصم وأ عاضر

 رهاظ دقف كلذ لعف ىتمف « امهريغ وأ يتخأ وأ « يمأ رهظك يلع تنأ : هتجوزب
 ۰ ۰ . هتأرما نم

EKE 

 هلوق ىلإ * رھا نورك ¥: و راهظلا

 ًاقالط راهظلا ناكو . [*: ةلداجلا] # اورو لولا نفاركحنم كج نورت رومات 00 ىلاعت

 هللا نم ةمحر ؛ ةرفكم ًانيمي هربتعاو هركنأ مالسإلا ءاج املف « ةيلهاجلا ىف

 . هدابع ىلع اريسيتو هناحبس

 عامجب- رخآلاب امهنم لك عاتمتسا اهنم رهاظملاو رهاظملا لع مرحيف

 هلوقل ؛ ريفكتلا لبق -جرفل نود امب عاتمتسالاو « ةلبقلاك « هيعاودو

 ¥ اسامي نأ لت ن رتو رر اولا امل ودوم ر ھی نم نور ھت ناو و : ىلاعت

 كرمأ ام لعفت ىتح اهبرقت ال) : رهاظملل ويب يبنلا لاقو . :٣[ ةساجما]

 لل

 : راهظلا ةرافك -1

 : يتآلا وحنلا ىلع ةبترم راهظلا ةرافك

 . بويعلا نم ةميلس « ةنمؤم ةبقر قتع -أ
 ال « نيعباتتم نييرمق نيرهش ماص « اهنمث دجي ملوأ ةبقرلا دجي مل نإف -ب

 : )4۲ ءاورإلا) : ينابلألا خيشلا هنّسحو (94١5ه) مقرب هحام نبأو « هنسحو )11١949( مقرب يذمرتلا هاور )1(
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 راطفإلاك بجاو راطفإ وأ « ناضمر موصك بجاو موصب الإ نيرهشلا نيب لصفي
 . رفسلاو ضرملل راطفإلاو « قيرشتلا مايأو ديعلل

 زم کم لكل ابيك نعي تلق لا عطعس معا نإفا» ع
lT SSE 

 . اَمآَمَسي نلف ررر درحم اولا امل ودرع نر ھپا سد نم نوره ذلو $
 رهظك هيلع هتأرما لعج ی ارض و ةملس ثيدحل و . ٠٠ ٤[ ةلداجلا] نيتيآلا

E I a e 
 . ()ءاعطإلاف دجي

 . ةدحاو ةرافك الإ همزلت الو « ًايصاع ًامثآ ناك رفكي نأ لبق رهاظملا عماج نإف

 ىتح ًاضيأ قاب هيلع هتجوز مرحتو  رفكُي ىتح هتمذ يف ةقلعم ةرافكلا ىقبتو

 2 )۹۲) مقرب هحام نباو « (Y1) مقرب دواد وبأو < هنسحو )\* 0( مقرب ىذمرتلا هجرخأ(١)

 ١ ( :١ مقر ءاورإلا) ينابلألا خيشلا هححصو



 :لئاسم هيفو .ناعللا يف :عباسلا بابلا

 : هتمكحو « هتيعورشم ليلدو . ناعللا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 : ناعللا فيرعت - ١

 . داعب لاو درطلا وهو نعللا نم ذوخأم ‹ نعال ردصم : ةغل ناعللا

 جوزلا ةهج نم نعللاب ةنورقم « نامبألاب تادكؤم تاداهش : ًاعرشو
 ماقمو ‹ جوزلا قح يف فذقلا دح ماقم ةمئاق « ةجوزلا ةهج نم بضغلابو

 نأ : ةسماخلا يف لجرلا لوقل ؛ كلذب ناعللا ىّمُسو . ةجوزلا قح ىف ىنزلا دح

 نوكيف . ةلاحم ال يىذاك امهدحأ نألو نيالا ك نإ هيلع هللا ةنعل

 : ناعللا ةيعورشم ليلد -؟

 ر ڪیو رج ورا ومنو » : ىلاعت هلوقب ناعللا عيرشت ىلع لدتسي
 . [١٠-+:رونل] تابا € . . ورأي ر5ا تمس عرار جدآ ههر مآ لایا

 هللا لوسر ىلإ ءاج راصنألا نم الجر نأ امي دعس نب لهس ثيدحبو
 فيك مأ هلتقيأ الجر هتأرما عم دجو ًالجر تيأرأ « هللا لوسر اي : لاقف و

 يبنلا لاقف . نينعالتملا رمأ نم نآرقلا يف ركذ ام هنأش يف هللا لزنأف ؟لعفي

 . دهاش انأو دجسملا يف انعالتف : لاق (كتأرما يفو كيف هللا ىضق دق) : كي

 ٣- ةيعورشم نم ةمكحلا اللعان:  _

 اد ا واهو الا هقحلي الأ : جوزلل ناعللا ةو ف ا

 رقت ال يهو « بلاغلا ىف اهيلع ةنيبلا ةماقإ هنكمي ال وهو « هريغ دلو هقحلي الئلو

 ناكف « ناميألا ظلغأب امهفلح ىوس قبي ملف « اهيلع لوبقم ريغ هلوقو « اهتميرجب

 1 )١5:95( مقرب ملسمو ؛ )6۳۰۸( مقرب يراخبلا هأور : هيلع قفتم(١)

 لا



 مل الو « هنع فذقلا دحل ًاءردو « جرحلل ةلازإو « هتلكشمل الح ؛ ناعللا عيرشت يف

 ارد كلم ةرركم نا هناا نراه نا الا تيكن هی آلا دهان هل وك

 بجو ناميألا نع جوزلا لكن نإو . دحلا اهيلع بجو الإو ءاهنع دحلا اهب
 ‹ ةيوق ةَنّيَب اهلوكن عم هنايأ تراص هفلح دعب يه تلكن نإو « فذقلا دح هيلع

 . ذئنيح دحلا اهيلع ماقيو « اهل ضراعم ال

 : هتيفيكو هطورش : ةيناثلا ةلأسملا

 ١ - ناعللا ةحص طورش :

 ١- ىلاعت هلوقل ؛ (نيلقاع نيغلاب) نيفلكم نيجوز نيب نوكي نأ :
 » رول € هجر ومل :«[ .

 ١- وأ« نينزت كتيأر : وأ ‹ ةيناز اي : هلوقك « ىنزلاب هتأرما لجرلا فذقي نأ :

 . تينز
 اققا ىلإ لا کد معو« ادق ف اا ااا دكت نأ كال

 . ناعللا

 . مكاح مكحب ناعللا متي نأ -5

 : هتفصو ناعللا ةيفيك -؟

 هللاب دهشأ : سانلا نم عّمَج مامأ مكاحلا دنع جوزلا لوقي نأ : ناعللا ةفص

 عبرأ كلذ لوقي « ىنزلا نم ةنالف يتجوز هب تيمر اميف نيقداصلا نمل ينإ

 مث . هب زيمتت ا ةبئاغ تناك نإ اهيّمسيو « ةرضاح تناك نإ اهيلإ ريشيو « تارم
 ىلعو 1 -ںذکلا نم هرذحيو مكاحلا هظعب نأ لعيب - ةسماخلا ةداهشلا ف ديزي

 مث « ىنزلا نم هب ينامر اميف بذك دقل هللاب دهشأ : تارم عبرأ ةأرملا لوقت مث

 . نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأو : ةسماخلا ةداهشلا ىف ديزت

 . عانتمالاو صوكنلاو دوعقلا : لوكنلا(١)

5 



 نايس مردم دش )نڪ رکو رجا دوری : ىلاعت هلوقل
 اهنَعأؤرذيو © تیذگلآ نمک هع وأ أ سیو © قدس مل ہک کھ i کلا اس سم

 َنِم نا نإ هيلع هلآ بضع نأ ةي ةي او © َنييزكلا مل هن هاب تدهس مرا دهس نأ َباَدَعْل

 .[و-: رونلا] # َنيِقِدَص

 : ناعللا ىلع ةبترتملا ماكحألا : ةثلاثلا ةلاسملا

 : ىتأي ام هيلع بترتي هنإف ناعللا مت اذإ

 مكاحلا قرفي مل ولو « ادبؤم اميرحت هيلع اهميرحتو « نيجوزلا نيب ةقرفلا توبث -۲

 هركذ دلولا يفن بلطتیو ؛ ةجوزلاب قحليو اهدلو بسن هلع ىفتني ا

 نم هب اهتيمر اميف نيقداصلا نمل ىنإ هللاب دهشأ» : هلوقك « ناعللا ىف ةحارص

 غلو ىبنلا نأ : امهنع هللا ىضر رمع نبا ثيدحلا . «يدلوب اذه امو « ىنزلا

 ةأر اب دلولا قحلأو « امهنيب قرفف هتأرماو لجر نيب نعال
 نع اهلوكن نإف ؛ اضيأ یه نعالت نأ الإ « ةأرملا ىلع ىنزلا دح وجو -

 . )١595( مقرب ملسمو , (58165) مقرب يراخبلا هاور(١)

E 



 :لئاسم هيفو .دادحإلاو ةدعلا يف :نماثلا بابلا

 : اهنم ةمكحلاو . اهتيعورشم ليلدو ةدعلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 ١ - ةّدعلا فيرعت :

 ا ف م ةحل عل

 . رهشألاو ءارقألا نم هيلع اهلامتشال ؛ ءاصحإلاو

 ىلع ًاعجفت وأ « لجو زع هلل ًادبعت ؛ ةأرملا اهصبرتت ا ارش

 . محر ةءارب نم ادكأت وأ« جوز

 . ةافولا وأ . قالطلا راثآ نم ةدعلاو

 : ةدعلا ةيعورشم ليلد -؟
 1 2 0 : باتكلا : اهتيعورشمو ةدعلا بوجو ىف لصألا

 4 درفت نو شانی تقلطملاو » : ىلاعت هلوقف : باتكلا امأ 8 مسو ےس ےس رک اک
 تبتر TEE انمي لاو # : ىلاعت 2 [ ۲۲۸ : ةرقبلا]

Eنون عفا ٍلاَمَحَألأ تل اذ نصير کاور هش  
 هنأ ويش و ت او ل هلوقو . :٤[ قالطلا]
 . [594 : ةرقبلا] € ًارْفَعَورْهْش
 را يقبل اس ا نيروسلا ا

 هتنذأتساف « لج ىبنلا ىلإ تءاجف « لايلب جو ةافو دعب (7١تّسفُت اهنع هللا
 . ثيداحألا نم كلذ ريغو « أ 7( تخنق اهل نذأف « حكنت نأ

 : ةدعلا ةيعورشم نم ةمكحلا -"

 طالتخا لصحي الثل ؛ لمحلا نم ةأرملا محر ءاربتسا : كلذ نم ةمكحلا
 ناكو « مدن اذإ هسفن عجاريل قّلطملا جوزلل ةصرفلا ةحاتإ : ا ااا
 . لمح نع ةقرافملا تناك اذإ لمحلا قح ةنايص : اضيأو . اى 6

 تدلو : يأ« ءافلا رسكو نونلا مضب ( ١(

 (o) مقرب يراخبلا هاور(؟)

To 



 : ةدعلا عاونأ : ةيناثلا ةلأسملا

 : نيمسق ىلإ ةأرملا ةدع مسقنت

 ١ - قارف ةدع - " . ةأفو ةدع .

 : ةافولا ةدع : ًالوأ

 : نيرمأ نم اهيف لاحلا ولخي الو « اهجوز اهنع تام نم ىلع بجت ةدع يه

 . الماح نوكت نأ امإ -

 . لماح ريغ نوكت وأ -
 0و نم هع ب عير رر ليحل سر يو ايادطلا "فاح فتاك إف

 3 وص ےس و س رع رز £2

 . 4 ناد( نحن : نا ھل لامشألاتّلوأو» ىلاعت هلوقل ؛ ةقل

 . اهل نذأف « حكنت نأ هتنذأتساف لي ىبنلا ىلإ تءاجف « لايلب اهجوز ةافو دعب

 دتعت 39 ا e تناك 3

bEا  
 صصخي ام دري ملو « [1؟4: ةرقبلا] 7 0 ا ف افر

 . ةيآلا هذه

 : قارفلا ةدع : ًايناث

 علخ وأ « قالط وأ « خسفب اهجوز تقراف يتلا ةأرملا ىلع بجت ىتلا ةدعلا يه

 : رومأ نم اهيف او الو ‹ ءطولا دعب

 . الماح نوكت نأ-

 . لماح ريغ نوكت نأ-

 . ةقباسلا ةحفصلا يف هجيرخت مدقت(١)



 . ربكل ةسيآ وأ ءرغصل ضيحلا ىرت ال-
 : ىلاعت هلوق مومعل ؛ لمحلا عضوب يهتنت اهتدعف : الماح تناك نإف
 [4: قالطلا] « ًةُفلَتَح نعي َنُهْلَحَل لامل توو ١

 : قارفلا دعب راهطأ ةثالث روب هتدعق : ضيبحلا تاوذ نم يهو لماح ريغ تناك ناو

 نکا خام ننک ی لی وور کت نو نري تماطل » : ىلاعت هلوقل
 [578: ةرقبلا] | 4 نيل اواو هاب م نإ | نهم

 اهتدعف : نس ربكل ةسيآ وأ ةريغص تناك ناب ضيحلا ىرت ال تناك ناو

 نصٍضيِحَمْلاَنِمَنَسيَحلاَو » : ىلاعت هلوقل اهقارف ىلع رهشأ ةثالث رورب يهتنت
 [4: قالطلا] € نضل يلو رها أ ُهَحَلَك نهد يقرر امڪ باس

 : اهب لوخدلا لبق ةقلطملا مكح

 : ىلاعت هلوقل ؛ هيلع ةدع الف اهب لوخدلا لبق قالط وأ خسفب هتجوز جوزلا قراف اذإ

 نه رڪ لام هوش سم نل لک نو وار تک یز ملا حک اوم ییا اک $
 نيب قرف الو . [44: بازحألا] 15 ليوا ادم روج سو نهتم اھو دنوم

 ركذو « ملعلا لهأ قافتاب مكحلا اذه يف « تايباتكلاو « تانمؤملا تاجوزلا

 . بيلغتلا باب نم انه تانمؤملا

 : اهيلع بترتي امو « ةدعلا تامازتلا : ةثلاثلا ةلأسملا

 : قالطلا ةدع - ١

 : نيرمأ نم لاحلا ولخي الف « قالط ةدع اهجوز نم ةدتعم ةأرملا تناك اذإ

 . ايعجر اهقالط نوكي نأ -

 . ًانئاب اهقالط نوكي نأ -

 : يعجر قالط نم ةدتعملا : الوأ

 : ىلي ام يعجر قالط نم ةدتعملل بترتي

 . يعرش ٌعنام كانه نكي مل اذإ جوزلا عم اهل ىنكسلا بوجو ١-

YY 



 . كلذ ريغو « ةوسكو « ةنؤم نم اهل ةقفنلا بوجو -؟
 هلوقل ؛ ةرووضل الإ هقراقت لر كسلا ةا ماه لغ ۴

 : ىلاعت هلوقلو « [::قلطلا] 4 . . .دريو نيكس تح نمرو کس » : ىلاعت
 . :١[ قالطلا] © ا ناي نأ نهو نم ھوجرا 0

TS Eيبد يجوز ىلع يح ىف ذا ٠ لاجرلا هطخ  
 * اك إأودارأ نإ كد غن درب قحا هموم » : ىلاعت هلوقل ؛ ةجوزلا مكح يف
 . [۲۲۸: ةرقبلا]

 : نئاب قالطب ةدتعم تناك اذإ : ًايناث

 : نيرمأ نم اهيف لاحلا ولخي الو
E نإ - 

 . لماح ريغ نوكت نأ امإو -

 : ىلي ام اهل بترتيف : الماح تناك نإ : ًالوأ

 "م يامن ارا عورتا ىلع كسلا بوجو ١-

 ب نأ الإ نجح الو نهتم طوال وو هه اوتو كيلا رضخأو نويل وما

 . :١[ قالطلا] ا

 4 نکو لَك وا کن » : ىلاعت هلوقل ؛ ةقفنلا -
 . [5: قالطلا]

 هلوقل ؛ ةجاحل الإ هنم جورخلا مدعو « هيف دتعت يذلا تيبلا ةمزالم -۳

 : ةجاحل اهجورخ ليلدو . [1: قالطلا] € نجر الو نهو ب نم شوج ال 9 : ىلاعت

 اهرجزف « !'!اهلخن َّدُجَت نأ تدارأف « يتلاخ تقّلُط : لاق تیس رباج ثيدح

 , كلخن يّدّجف « يجرخا ىلب) : لاقف « هي يبنلا تتأف « جرخت نأ لجر

 . (ًافورعم يلعفت وأ « يقدّصَت نأ ىسع كنإف

 . اهترمث عطق وهو « لختلا مارص : - رسكلاو حتفلاب- دادجلا(١)
 . )۱٤۸۳( مقرب ملسم هاور(؟)

 تلا

TYA 



ESاا يي ا  
 اجا نسر E ايل تک ذاق: لاک اج
 الإ كل ةقفن ال) : اهل لاق لي ا و
 ىنوكت نأ

 يدعم

 : ةيلاتلا ماكحألا اهجوز ةافو نم ةدتعملا مزلي

 ولو « هيف يهو  اهجوز هيف تام يذلا لزنملا يف دتعت نأ اهيلع بجي ١-

 غلبي ىتح كتيب يف يثكما) : كلام تنب ةعيرفلل يي هلوقل ؛ اراعم وأ ارجؤم
 يعن هيف ءاج يذلا كتيب يف يثكما) ) : ةياور يفو . (هلجأ باتكلا

 ءاقبلا اهسفن ىلع فاخت نأك « رذعل الإ هريغ ىلإ اهلوحت زوجي الو . (...كجوز
 .ةرورضلل ؛ نءاش يح لوحتلا اهل زوجيف كلذ ريغل وأ ارهق هنغ لوخت وأ « هيف

 اهل زوجيو . ةجاح ريغل هنم جورخلا مدعو هيف دتعت يذلا تيبلا ةمزالم -؟

 الف « داسفلا ةنظم ليللا نأل ؛ ليللا يف ال اراهن اهجئاوحل اهتيب نم جورخلا

 . تاجاحلا ءاضق ةنظم هنإف راهنلا فالخب « ةرورض ريغ نم هيف جرخت
 ماكحأ ىلع مالكلا يتأيسو « ةدعلا ةدم اهجوز ىلع دادحإلا اهيلع بجي -۳

 . اليصفت دادحإلا

 . توملاب ةيجوزلا ءاهتنال « ةقفنلا اهل سيل -5

 : دادحإلا يف : ةعبارلا ةلأسملا

 : هتيعورشم ليلدو « دادحإلا فيرعت

 ١ - دادحإلا فيرعت :

 . بيطلاو ةنيزلا ةأرملا تكرت اذإ « حمو داح : لاقي  عانتمالا : ةغل دادحإلا
 ينابلألا هححصو « هانعمب )۰*۸( مقرب ملسمو « ( )°1 /5( يناس ر هاور(١ (

 ينابلألا ەححصو « )۰ )۳١ مقرب هحام ٠ نباو « حيحص : : لاقو )4( . فدمرتلا هجرخأ(1)

 ١561١( مقرب هجام نبا حيحص)
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 ىلإ وعديو « اهيف ُبْعَرُي ام كلذ ريغو « بيطلاو « ةنيزلا ةأرملا كرت وه : ًاعرشو

 . اهعامج

 : دادحإلا ةيعورشم ليلد-"

 نأ اهنع هللا يضر ةبيبح مأ ثيدحل ؛ اهنع ىفوتملا E دادحإلا

 قوف تيم ىلع دحت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال) : لاق لب ىبنلا

 ةيراصنألا ةيطع مأ ثيدحو . EEE نال تالت

 جوز ىلع الإ « ثالث قوف تيم ىلع دحن نأ ىهنن انك) : تلاق اهنع هللا يضر

 بوث الإ ًاغوبصم ًابوث سبلن الو « بيطتن الو « لحتكن الو « ًارشعو رهشأ ةعبرأ

eا  

 يئ مةلا ةأرملا ج و بج
 ناولألا تاد بالا سل نم نج N a عنملا ١-

 لمعتست الو « امهريغ وأ ةضف وأ ابهذ يلحلا سبلت الو « لحتكت الو « ةيهازلا

 ال اهنع ىفوتملا) : ًاعوفرم اهنع هللا يضر ةملس مأ ثيدحل ؛ غابصألا نم ًائيش

 e ار ىلحلا لوو نادوختلا انو بيبان نم طبعا نبل
 ناف لق مدنا اعا ع ا تد ر نک

 ثيدحل ؛ ةجاحل الإ جرخت الو هيف دتعت يذلا اهتيب اهتمزالم بوجو -؟

 . هركذ يضاملا اهنع هللا يضر كلام تنب ةعيرفلا

 5 )۸£( مقرب ملسمو « (ort) مقرب يراخبلا هاور(١)

 : لاقيف « هيلإ فاضي ام عمجيو ىنثي اغإو عمجي الو ىنثي الو جسني مث هلزغ غبصي درب : بصَعلا(0)

 . بصع دوربو ؛ بصع ادرب

 هكر مقرب ملسمو < 20 مقرب يراخبلا هاورا" (

 0 0 تان ننتقل

۰ 



 :لئاسم هيفو .عاضرلا يف :جساتلا بابلا

 : همكحو « هتيعورشم ليلدو « عاضرلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 حضر" فيرعت - ١

 وأ « يدشلا نم نبللا صم : - اهرسك زوجيو ءارلا حتفب - ةغل عاضرلا

 . هيرش

 وأ هبرش وأ « لمح نع باث أنبل نيلوحلا نود لفط صم وه : ًاعرشو

0 

 : عاضرلا ةيعورشم ليلد -؟
 3 ا 4آ مضرة سرر در ساعت ناو # : ىلاعت عورشم عاضرلا

 [99: ةرقبلا] € ا ىو أ EE کک إو # : ىلاعت هلوقلو

 : عاضرلا مكح -؟

 ةولخلا ةحابإو « ةيمرحملا توبثو « حاكنلا ميرحت يف بسنلا مكح عاضرلا مكح
 . هطورشب ميرحتلل رشان ةبارقلل بجوم وهف . رظنلاو

 . عامجإلاو ؛ ةنسلاو « باتكلا : عاضرلاب مرحتلا ىلع ليلدلاو
 ترف A EE ینا ڪم او 9 < ىلاعت هلوقف : باتكلا امأ

 . ءاسنلا نم تامرحلا نايب قايس ىف كلذو [78 : ءاسنلا] % کک

 : ا تسر لاق: ناف اع دلل نقر فاع تبا ةه انآو

 امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحو . () (ةدالولا مرحت ام مرحت ةعاضرلا نإ)

 نم يخأ ةنبا اهنإ « يل لحت ال اهنإ) : ةزمح تنب يف كي هللا لوسر لاق : لاق

 ا"! (محرلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحيو « ةعاضرلا
 . عاضرلاب ميرحتلا ىلع ةمألا ءاملع عمجأ دقف : عامجإلا امأو

 . )۱٤٤٤( مقرب ملسمو « (55145) مقرب يراخبلا هاور(١)

 : ملسم ظفللاو . )/١541( مقرب ملسمو < (٥۱۰۰) مقرب يراخبلا هاور(؟)

1 



 : عاضرلا ةبارق ىلع بترتي امو « مرحلا عاضرلا طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 ١- مرحلا عاضرلا طورش :

 ا ايا دعو بوني دعوا

 :١4[ تامقل ] ميو بالو اىت هلوق عم « [588: ةرقبلا] ةا

 نم مرحي الز ا هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةملس مآ ثيدحلو

 ا !(مطفلا لبق ناكوء يدش يف ءاعمألا قتف ام الإ ةعاضرل

 اجيب موج نبل هسی الط عيضرلاةركي ثيح كلو هاف

 مث « نمرَحُي تامولعم تاعضر رشع : نآرقلا نم لزن اميف ناك) : تلاق اهنع

 نم أرقي اميف نهو و هللا لوسر ىفوتف « تامولعم سمخب نخسن

 . همكح ىقبو هتوالت تخسن ام اذهو . "7 (نآرقلا

 هبرشي وأ « همف يف رطقي نأك « عاضرلا ريغب , لفطلا فوج ىلإ نبللا لصو ولو

 شم كلو هن لصحي نأ طرشب « عاضرلا مكح همكحف « هوحنو ءانإ يف

 ا

 : عاضرلا ةبارق ىلع بترتي ام -؟

 : امهو « نامكح عاضرلا ببسب ةئشانلا ةبارقلا ىلع بترتي

 ١- ةمرحلاب قلعتي مكح .

 . لحلاب قلعتي مكح -؟

 . (؟160١) مقرب ءاورإلا يف ينابلألا هححصو « حيحص نسح : لاقو )1١1( مقرب يذمرتلا هاور(١)

 . (147) مقرب ملسم هاور(1)

TY 



 ‹ تلفس نإو كتنبو « تلع نإو عاضرلا نم كمأف ؛ بسنلا ةبارقل ام لثم

 تءاج يتلا ةبارقلا هذه ببسب كيلع تامرحم «امهدحأل وأ كيوبأل كتحأو

 . عاضرلا قيرط نع
 بسنلا نم كل ةبيرق نيبو كنيب لحي ام لك نإف : لحلا رثأب قلعتي ام امأو

 رظنلا امهنيب لحيف « ةعاضر اهنيبو كنيب نم نيبو كنيب لحي « تنبلاو ملاك
 نإ) : هِي هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل ؛ ةولخلاو

 . ١7 (ةدالولا مرحت ام مرحت ةعاضرلا

 : عاضرلا تابثإ : ةثلاثلا ةلأسملا

 كلذب تدهش « قدصلاب ةفورعم ةيضرم ةدحاو ةأرما ةداهشب عاضرلا تبثي

 ؛ تاعضر سمخ نيلوحلا يف ًالفط تعضرأ اهنأ « اهريغ ىلع وأ اهسفن ىلع
 ىنإ : تلاقف ةأرما تءاجف « ةأرما تجوزت : لاق ثراحلا نب ةبقع ثيدحل كلذو

 eG 0 ىبنلا تيتأف « امكتعضرأ دق

 رغ كنا درفتم ءانونلا E e روض اع طاع ينال والا ع

 . ةدالولاك « لاجرلا

 . ةقباسلا لبق ةحفصلا يف هجيرخت مدقت(١)

 . )556٠0( مقرب يراخبلا هاور(۲)
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 :لئاسم هيفو .اهماكحأو . ةناضحلا يف :رشاعلا بابلا

 ؟نوكت نملو « اهمكحو « ةناضحلا فيرعت ىف : ىلوألا ةلأسملا

 : ةناضحلا فيرعت -أ

 يبرملا نأل ؛ بنجلا وهو« نضحلا نم ةقتشم « هتياعرو ريغصلا ةيبرت : ةغل

 . هبنج ىلإ لفطلا مضي لفاكلاو
 . هنايعريو هناظفحي رم نالكوملا : ةنضاحلاو نضاحلاو

 امب هتيبرتو « هرمأب لقتسي الو زيمي ال نم ظفحب ؛ مايقلا يه : اغ نالو

 . هيدؤي امع هتياقوو < انوش 0 هحلصي

 دجو وأ « هريغ دجوي مل اذإ نضاحلا قح يف ةبجاو يهو : اهمكح -ب

 بجيف « ظفحلا كرتب ررضتي وأ . كلهي دق هنأل ؛ هريغ لبقي مل نوضحم ا نكلو

 . نينضاحلا ددعت دنع نوكي يئافكلا نوجولاو « كالهلا نع هظفح

 نأ الإ ‹ اهل نيقحتسملا نم لاجرلاو ءاسنلل نوكت ةناضحلاو : ؟ نوكت نل

 مل اذإو ءراغصلاب قفرأو قفشأ نهنأل ؛ لاجرلا ىلع ةناضحلا يف نمدقي ءاسنلا

 ةنايصلاو ةيامحلا ىلع مهنأل ؛ لاجرلا ىلإ فرصت ةناضحلا يف قح نهل نكي

 اقرفت اذإ اّمأ .امهنيب امئاق حاكنلا ناك اذإ هيدلاول نوكت لفطلا ةناضحو

 ىتلا ةأرملل هلي هلوقل ؛ نوضح لا نم ًايبنجأ ًاجوز حكنت ملام مألل ةناضحلاف

 ‹« ربكي ىتح هتيبرتو « هيذؤي امع هكاسمإو . نوضحملا ظفح : ةناضحلا ىضتقمو

 ًارهاظ هتفاظنو « هلسغو « هبارشو « هماعط دهعت نم : تام وحاب حج ربع

 : هتابلطتمو « هتاجاح عيمجب مايقلاو ؛ هتظقيو « همون ااو

 هنسحو « يبهذلا هقفاوو هححصو (V/Y*) ) مكاحلاو « ( )۷7( مقرب دواد وبأو ۰ (۱۸۲/۲) محا هاور(1)

5” 



 : ةناضحلا عناومو . نضاحلا طورش ىف : ةيناثلا ةلأسملا

 ١- ملسملا ىلع هل ةيالو ال هنأل ؛ ملسم ىلع رفاكل ةناضح الف : مالسإلا .

 رفكلا ىلإ مالسإلا نم هجارخإو هنيد يف ةنتفلا نم نوضحم ا ىلع ةيشخللو .
 نوزجاع مهنأل ؛ هوتعم الو نونجم الو ريغصل ةناضح الف : لقعلاو غولبلا -؟

 . مهنضحي نمل ةجاح ىفو « مهرومأ ةرادإ نع
 ‹ نمتؤم ريغ هنأل ؛ قسافو نئاخل ةناضح الف : ةفعلاو نيدلا ىف ةنامألا -*

 . هلامو هسفن ىف هيلع ررض اه نزيف ءاقب ىفو

 ركل نصاعل هن ايف ااا 1 نوؤشب مايقلا ىلع ةردقلا 5

 لوغشم وأ « مدعم ريقفل ةناضح الو « ممصو سرخك ةهاع بحاص وأ « نس

 . نوضحما عايض اهيلع بترتي ةريثك لامعأب
 . هوحنو ماذجلاك : ةيدعملا ضارمألا نم اميلس نضاحلا نوكي نأ -ه

 . نوضحلا لام فلتي الثل رذبم هيفسل ةناضح الف : اديشر نوكي نأ -5

 يلو« ةيآلو ةناضفلا نال: قتل ةنايفح الف: رخ نضال | نوكردنأ تاب
 . ةيالولا لهأ نم قيقرلا

 ال نأ : وهو « رخآ ًاطرش ةأرملا ديزتو . ءاسنلاو لاجرلا يف ةماع طورشلا هذهو

 هلوقلو « جوزلا قحب ةلوغشم نوكت اهنأل ؛ نوضحلا نم يبنجأ نم ةجوزتم نوكت
 عناوملا نم عنام دوجوب ةناضحلا طقستو . 17( يحكنت ملام هب قحأ تنأ) : و

 . ةقباسلا اهقاقحتسا طورش نم طرش لاوز وأ « ةروكذملا

 : ةناضحلاب ةقلعتملا ماكحألا نم : ةثلاثلا ةلأسملا

 ناكو « ةراضملا هب دصقي ملو « ًاليوط ًارفس نوضحملا يوبأ دحأ رفاس اذإ -

 . دلولا عاض ًاديعب ناك اذإف « هيلع ةظفاحماو دلولا بيدأتب موقي يذلا

 . ةقباسلا ةحفصلا ىف هجيرخت مدقت(١)

ro 



 تناكأ ءاوس « مألل ةناضحلاف « رصقلا ةفاسم نود بيرق دلبل رفسلا ناك اذإ -

 دهعتو « هيلع فارشإلا هيبأل نكميو ةقفش متأ اهنأل ؛ ةميقملا مأ ةرفاسملا يه

 . هلاح

 نورك ا قفا رين قيرطلا تاكو چا ارا ناك ا اهأ

 نوكيف « هيوبأ نيب اهدعب ركذلا ريخيو « ةعباسلا نس دنع ةناضحلا ىهتنتو -

 ديب ذخف ؛ كمأ هذهو كوبأ اذه !مالغ اي) : غلو هلوقل ؛ امهنم راتخا نم دنع
 ىلعو رمع : ًاضيأ رييختلاب ىضقو « هب تقلطناف همأ ديب ذخأف (تئش امهيأ
 . ةناضحلا لهأ نم ناوبألا ناكو « ًالقاع غلب اذإ الإ ريخي الو ء امهنع هللا يضر

 راتخا نإف . ةالصلاب هتبطاخمب عراشلا هيف رمأ نس لوأ هنأل ؛ عبسلاب رييختلا ديقو

 راتخا نإو ‹ همأ ةرايز نم هعنمي الو « هيبريو هبدؤيل اراهنو اليل ل هدنع ناك هابأ دلولا

 ءاضق تقو راهنلا نألو « هيبريو هبدؤيل ؛ ًاراهن هيبأ دنعو اليل اهدنع راص همأ
 . عئانصلا لمعو « جئاوحل ا

 قحأو اهل ظفحأ هنأل ؛ اهيبأ دنع نوكت اهنإف نينس عبس تغلب اذإ ىثنآلاو

 وهو « هنم بطخت امنإو اهيلو بألاو ٠ جيوزتلا نس نم اهبرقلو « هريغ نم اهتيالوب
 روظحملا مدع دنع اهتراي دز نم مألا عنمت الو ءاهل نومدقتي نم ءفكلاب ملعألا

 وأ ‹ هلغشل ؛ اهظفح نع ازجاع بألا ناك نإف . كلذ ريغ وأ اهيلع داسفلا فوخك

 . اهب قحأ اهنإف ردقأو حلصأ مألاو . هنيد ةلقل وأ « هضرمل وأ « هربكل

 مألاف , اهقح ىف رصقتو اهيذؤت « هتجوز دنع اهلعجو بألا جوزت اذإ كلذكو
 . ةناضحلاب قحأ

 لام نم ةقحتسم - اهريغ مأ ًامأ نضاحلا ناكأ ءاوس - ةناضحلا ةرجأ -
 . لام هل نكي مل نإ « هتقفن همزلت نمو هيلو لام نم وأ « لام هل ناك نإ نوضح ا

 ‹ حيحص نسح : لاقو (1Yo) مقرب يذمرتلاو 3 (YYVY) مقرب دواد وبأو < )4/۲( دفا هاور(1)

 1 )14۲ مقرب ءاورإلا) ىنابلألا هححصو . ىبهذلا هقفاوو 2 هححص و )4۷/4( مكاحلاو

EE 



 :ناتلأسم هيفو .تاقفنلا يف :رشع يداحلا بابلا

 : اهعاونأو ةقفنلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 : ةقفنلا فيرعت -أ

 , دافنلاو جارخإلا ىنعمب لصألا يف وهو « قافنإلا نم ةذوخأم : ةغل ةقفنلا

 . ريخلا يف الإ قافنإلا لمعتسي الو

 . اهعباوتو « ًانكسمو « ةوسكو « ًاتوق فورعملاب 00 نم ةيافك : ًاعرشو

 : تاقفنلا عاونأ-ب

 ١- هسفن ىلع ناسنإلا ةقفن .

 . لوصألا ىلع عورفلا ةقفن -۲

 . عورفلا ىلع لوصألا ةقفن -۴

 . جوزلا ىلع ةجوزلا ةقفن -5

 : هسفن ىلع ناسنإلا ةقفن : ًالوأ

 كا ءرملا ىلع بجي

 لاق نأ ىلإ / "اربد نع هل دبع ةرذُع ينب نم لجر قتعأ لاق لَم رباج

 « كلهألف ءيش لضف نإف « اهيلع قدصتف كسفنب أدبا) : هيف وْ هللا لوسر
 . ثيدحلا 7(. . . كتبارق يذلف ءيش كلهأ نع لضف نإف

 : عورفلا ةقفن : ايناث

 ی و ا ع ولدنا ولا دلع يح
 دلاولا ىلع بجوأف . [08: ةرقبلا] 4 فورعملاب هنر نهدر ڊولوملا ڪو ©

 : تلاق ةبتع تنب دنه نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحلو « دلولا ةعاضر تاقفن

 . مهيلع قفنأو مهلاعو مهافك : ةنوؤمو ًانوَم مهّنوُمَي هلهأ لجرلا نام(١)
 . تومأ موي رح تنأ : لوقيف « هديس تومب هقتع قيلعت وه : دبعلا ريبدت(؟)

 . (4910/) مقرب ملسم هاور(*)

TY 



 ‹ يدلوو ينيفكي ام ينيطعي سیلو . حيحش لجر نايفس ابأ نإ « هللا لوسر اي

 (1)(فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذخ) : لاقف « ملعي ال وهو هنم تذخأ ام الإ

 : لوصألا ةقفن : اغلاث

 * ايوُرَعماَيَّدلأ فاَمُهْبِحاَصَو#': ا هلوقل , امهدلو ىلع نيدلاولا ةقفن بجتف

 0 نمو « [1*: ءارسإلا] € ًمسسحإ نبَدلاِبَو $ : ىلاعت هلوقو . :٠١[ نامقلإ

 . نيدلاولا ىلإ ناسحإلا مظعأ نم كلذ نإ لب « امهيلع قافنإلا

 ام بيطأ نإ) : يللي هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدحلو

 : ايي صاعلا نب ورمع ثيدحلو « !'!(هبسك نم هدلوو « هبسك نم لجرلا لكأ
 اولكف « مكبسك بيط نم مكدالوأ نإ « كدلاول كلامو تنأ) : لاق هي ىبنلا نأ

E 

 ارس

 اک نم

 الآ لع توو لاج لآ 7 : ىلاعت هلوقل ؛ جوزلا ۳ ةجوزلا ةقفن بجت
 ر م س س

 :٠٤ e ءاسنلا | 4 هل وما أومن اميد ض عب صحب هلا الضف

 نهتوسكو نهقزر مكيلع نهلو) : هيفو ويب يبنلا ةجح قايس يف لىم
 . (كلهألف ءىش لضف نإف ) : مدقتملا رباج ثيدح ىف هلل هلوقلو « (47(فورعملاب

 كيفكي ام يذخ) : دنهل هلي هلوق هيفو « ًاضيأ مدقتملا ةشئاع ثيدحلو

 . (فورعملاب كدلوو
 . اهلثمل حلصي ا ةوسكو « ىنكسو « اتوق هتجوز ةقفن حوزلا مزليف

 تماد ام « ايعجر اقالط ةقلطملا اذكو . هتمصع ىف ىتلا ةجوزلل بجت ةقفنلا هذهو

 اهلف ًالماح نوكت نأ الإ« ىنكس الو « اهل ةقفن الف نئابلا ةقلطملا امأو . ةدعلا يف

 . )١79١5( مقرب ملسمو « (۲۲۱۱) مقرب يراخبلا هاور(١)

 مقرب هجام نباو « )۲٤۲۱/۷( يئاسنلاو « )۴٥۲۸( مقرب دواد وبأو ء (15508) مقرب يذمرتلا هجرخأ(؟)

 . 1١55( يئاسنلا حيحص) ينابلألا خيشلا هححصو « (3170)

 . (۸۳۸ مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو « (؟0٠81) مقرب دواد وبأ هجرخأ(9)

 .(1714) مقرب ملسم هاور(٤)

TTA 



 [1 : قالطلا] € 7 هک نَا اوغفنا5 لحلو ناو # : ىلاعت هلوقل ؛ ةقفنلا

 مئاهبلاو كيلامملا ةقفن : ةيناثلا ةلأسملا

 : كيلامملا ةقفن : ًالوأ

 يري درا تاس يجب كا ار ل دكا

 0 أ ف َرِهَيِلَع انضر 0 5 : ىلاعت هلوقل « فورعملاب نكسو ةوسكو

 (1)(هتوسكو هماعط كولمملل) : قلي هلوقو . :٠٠[ بازحألا] € َمُهُّدَميَأ ٌيَكَرَماَمَو

 ام مهوفلكت الو) : ويم هلوقل ؛ تقام قوف مهليمحت مدعو مهب قفرلا بجيو
 : ا"! (مهونيعأف مهومتفلك نإف « مهبلغي

 هلوقل ؛ هديس هجوز احاكن قيقرلا بلط نإ : هحاكنإو كولمملا جيوزت -ب

 هنألو « ["؟ :رونلا] 1# NT بعنوان 3: ىلاعت

 اهرّيخ ؛ عار ا تبلط اذإو . هفافعإ كرت اذإ ةشحافلا يف هعوقو ىشخي

 اهنع ررضلل ةلازإ اهعيب وأ « اهجيوزت وأ « اهئطو نيب اهديس

 : مئاهبلا ةقفن : ًايناث

 ؛ اهتياعرو « اهنوؤشب مايقلاو ء اهيقسو « اهماعطإ ةميهب كلم نم ىلع بجي

 يه الو .اهتمعطأ يه الف « اهتطبر ةره يف رانلا ةأرما تلخد) : يب هلوقل
 . زه تتام ىتح « ضرألا شاشخ نم لكأت اهتلسرأ

 ناك رانلا ةأرملا لوخد نأل ؛ كولمملا ناويحلا ىلع ةقفنلا وجو ىلع كلذ لدف

 . ةكولمملا تاناويحلا ىقاب اهلثمو « ةرهلا ىلع قافنإلا كرت ببسب

 وأ اهريجأت وأ « اهعيب ىلع ربجأ « اهيلع قافنإلا نع ةميهبلا كلام زجع نإف
 ‹ ملظ اهيلع قافنإلا مدع عم هكلم ىف اهءاقب نأل ؛ لكؤي امم تناك نإ اهحبذ

 . هتلازإ بجت ملظلاو
 . (157؟)مقرب ملسم هجرخأ(١)

 . (1551) مقرب ملسم هجرخأ(1)
 .(؟519) مقرب ملسم هجرخأ(؟)

۲۹ 





 تايانجحلا باتك :ًارشاع

 :لئاسم هيفو .تايانجلا يف :لوألا بابلا
 : اهماسقأو ةيانحلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 : ةيانجلا فيرعت -أ

 اصاخ دودحلا باتكو  ندبلا ىلع يدعّتلاب ًاصاخ تايانجلا اتك ءاهقفلا لعج

 . ضرعلاو لاملا ىلع يدعتلاب

 . ةرافك وأ الام وأ « ًاصاصق بجوي اج ندبلا ىلع يّدعتلا : ًاعرش ةيانجلاف

 : نيمسق ىلإ ةيانجلا مسقنت : ةيانجلا ماسقأ -ب

 ١- سفنلا ىلع ةيانج .

 : سفنلا ىلع ةيانجلا : ةيناثلا ةلأسملا

 E عمجأو لتقلا يهو « سفنلا قوهز ىلإ يدؤي لعف لك يهو

 4 اإ یا قلا اوائل ) : ىلاعت هلوقل ؛ قح ريغب لتقلا مرح
 0 0 هللا 00 لاق : لاق تىس دوعسم نب هللادبع ثيدحلاو . [م*: ءارسإلا]

 : ثالث ىدحإب الإ هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم ئرما مد لحي

 ميرحتف . !١ (ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلاو « سفنلاب سفنلاو « ينازلا بيثلا
 . عامجإلاو « ةنسلاو « ناتكلاب تباث قح ريغب لتقلا

 قساف هنأ همكحف قح ريغب ادمعتم اصخش صخش لتق اذإ

 . (1500/) مقرب ملسمو « (۲۳۳۵) مقرب يراخبلا هاور (۱)

 ا



 ا لاق“ ور بد سا يس دف
  eكييك قاثلا لكك امن كت: طرا ( ىف ٍداَسَهَوَأ ںیمن 4

 امد بصُي ملام هنيد نم ةحسف يف نمؤملا لازي دل ع لاقو . [ "7: ةدئاملا]

 يم

 ادم عتماتمۇم لقي نمو ¥ : لاقف ‹ هناحبس هللا 596 دقو. مارح

E E EEءاش نإ ىلاعت هللا ىلإ هرمأو . [٣٠:ءاسنلا] # ... اهيا  

 وام ربو دوب ر نارين ال هلآ ل ¥: ىلاعت هلوقل٬ هل رفغ ءاش نإو هبذع

Eنود هبنذ نأل ؛ ةفسستملا تحت ل اوه + [8 ءاسغلا] €  

 : لجو زع ب د ف باك اذإ ا الا

 بولا رخه تإ ةمَحَي نوط قتال م هنآ لعأؤَرسأ ذأ یابی لف ٠١
2 

 re ا ڪڪ
 ےک

 :رخآلا ىف لوتقملا قح طقس ال نكلو [ ه٣ : رمزلا] | 4 مي

 : لتقلا عاونأ : ةثلاثلا ةلأسملا

 . ًاطخلاو « دمعلا هبشو « دمعلا لتقلا : 1 ماسقأ ةثاللث نيل لتقلا مسقني

 0 ب نأ ومَن اَحاَمَو » : ىلاعت هلوق يف امهركذ درو دمعلاو خلا
 نأ الإله هلأ اهم هَمَلَسُكةَيِوَوةتوُمَسقَت طخ لت موال

 0 َديَعَتُم اَنِمْوُم ْلُحَّفَي نمو ¥ : ىلاعت هلوقو . [48: ءاسل] € أوقَّدَصَي

  AN OS Eمز4 ایا رک ا :۳] .

 هبش لقع) : ل اق غدي ىبنلا نأ ةرهطملا ةنسلا يف تبثف : دمعلا هبش امأو

 0 ا ا لاق لنمو اا
 : ةثالثلا ماسقألا هذه يف لوقلا ليصفت ىلإو

 : دمعلا لتق : لوألا مسقلا

 هتوم نظلا ىلع بلغي امب هلتقيف ء اموصعم ايمدآ لتاقلا دصقي نأ : هتقيقح

 . (5855) مقرب يراخبلا هجرخأ )١(
 . (۳۲۸/۱۱) دنسملا ةيشاح يف طوؤانرألا هنّسحو (۱۸۳/۲) دنسملا يف دمحأو « (4050) مقرب دواد وبأ هاور (۲)

E 



ê لدقلا وكي abg O قس دال e 

 ١ - لتقلا ةدارإ وهو « لتاقلا نم دصقلا دوجو .

 . مدلا موصعم ىمدآ هلتق دصق يذلا صخشلا نأ ملعي نأ -

 تناكأ ءاوس « ةداع لتقلل نوكت نأ حلصت امن اهب هلتق يتلا ةلآلا نوكت نأ -*

 . ةددحم ريغ مأ ةددحم

 . ًادمع لتقلا نكي د مل طورشلا هذه نم طرش لتخا نإف

 : دمعلا لتقلا روص ©

 نيكسلاو فيسلاك ؛ ندبلا يف لخديو عطقي ام وهو « دَّدَحُج هبرضي نأ ١-

 . اهانعم يف امو حمرلاو

 نب سنأ ثيدحل ؛ اهوحنو ةقرطملاو ريبكلا رجحلاك « ريبك لَقَتُمب هلتقي نأ -۲

 عنص نم : اهولأسف . نيرجح نيب )ضر دق اهسأر دجو ةيراج نأ هلي كلام

 ‹ يدوهيلا ا ا د اوركذ ىتح ؟نالف ؟نالف ؟كب اذه

 ا". ةراجحلاب هسأر ضري نأ كِل هللا لوسر هب رمأف «ٌرقأف

 ٣ تومي ىتح « هفنأو « همف دسي وأ« هوحنو لبحب هقنخي نأك « هسفت جورخ عن نأ .

 . هب توميف « التاق ائيش همعطي وأ « هب ملعي ال امم هيقسي نأ -4

 . ءاملا اهيف مدعني وأ « عابسلا اهيف رثكي ةكلهم يف هيقلي نأ -
 امهنم امهنم صلختلا هنكمي الو « هقرحت ران وأ « هقرغي ءام يف هيقلي نأ -”

 توميف ؛ :ًابلاخ هينا توباز بارشلاو ماسالا ع نوب هسيحي لأ ۷

 حبا اهرهم كلل

 . كلذ نم توميف « ةلتاق ةيح وأ ٠ دسأك سرتفم ناويح ىلإ هيقلي نأ -۸

 نم هلتق بجوي اب هيلع دهشي نأك « ابلاغ لتقي ا هلتق يف ببستي نأ ٩-
 اندمعت : نولوقيو مهتداهش نع دوهشلا عجري مث « لتقيف « لتق وأ « ةدر وأ « ىنز
 . هب نولتقيف « هلتق

 . 11/-(1510/9) مقرب ملسمو « )14١( مقرب يراخبلا هاور (۲)

FET 



 : دمعلا لتق مكح ©

 : نامكح دمعلا لتقل

 ١- ميلألا باذعلاو « ميظعلا مثإلا هلعافلو « لتقلا ميرحت وهو : يورخأ مكح ‹

  A DEAEوراد ما و

[ar: EE e هلا ب ضعوا هيفا 

 ةا تج اا نساضقلا بق نت ىلع رای کک -؟

 ملاوي رق افاق بيك اونا نبذل هيدي 3 : ىلاعت هلوقل ؛ لوتغما
 ةا ( ايوا ورتا 61 يم وا قوم وغرف یت اب یودبل

 ایف هل لتق نم) : هك لص هللا لوسر لاق : لاق تى ةريره یا ثيدحلو « ۸

 نأ امإو داقي نأ 0 يفو (لتقُي نأ امإو وفعي نأ امإ ناو يب

 ةيدلا ذخأ وأ « لباقم الب وفعلا وأ . صاصقلا نيب ريخم مدلا يلوف . '(ىدفي

 هيف ملعأ ال : قفوملا لاق . اهنم رثكأ ىلع حلصلا هلو صاصقلا نع لدب يهو
 َلَعَق نم) : ًاعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحل ؛ افالخ
 ‹ ةيدلا اوذحخأ اوؤاش نإو ءاولتق رزان نإف . لوتقملا ءايلوأ ىلإ عفد ًادمع

 وهف هيلع اوحلوص امو « ةفلخ نوعبرأو ةَعْذَج ةقح نوثالث يهو
 EE REE REET (لقعلا ديدشت كلذو مهل

 [۲۳۷ : ةرقبلا] € قول اوقع نو

 طورشب صاصقلا ليتقلا يلو قحتسي : سفنلا يف ذ صاصقلا طورش ©
 : ةعبرأ

 ريغصلا ىلع صاصق الف . لقاعلا غلابلا وهو « ًافلكم لتاقلا نوكي نأ ١-
 ىتح مئانلا نع : ةثالث نع ملقلا عفر) : ج هلوقل  مئانلاو هوتعملاو نونجملاو

 . (178) مقرب ملسمو « )٤۲۹( مقرب يراخبلا هاور (۱)
 هجام نبا حيحصو « )۲٥۹/۷( ليلغلا ءاورإ : رظنا « نسح دنسب هريغو « (7575) مقرب هجام نبا هاور (۲)

 عبرأ تمتأ ام : ةعذجلاو « ةعبارلا يف تلخدو نينس ثالث تمتأ ام : لبإلا نم ةقحلاو . )۲٠۲١( مقرب

 . اهظفل ريغ نم ضاخم اهعمجو « لبإلا نم لماحلا : ةفلخلاو « ةسماخلا يف تلخدو « نينس

 ےس
 و ےس ےس

E 



 ءالؤه نألو , !١ (قيفي ىتح نونجا نعو « غلبي ىتح يبصلا نعو « ظقيتسي

 يا ا

 و ص صاصقلا نأل ؛ مدلا موصعم لوتقملا نوكي نأ -

 و ر ا

 ىلع هيّدعتل رزعي هنكل « ةيد الو « هيلع صاصق الف . انصحم ايناز وأ « هتبوت

 . مكاحلا

 الف « قرلاو نيدلاو ةيرحلا يف هيواسيف « لوتقملاو لتاقلا نيب ؤفاكتلا ۳

 لتقي ال) : لَك هلوقل ؛ ارح رفاكلاو ًادبع ملسملا ناك ولو ءرفاكب ملسم لتقي
 4 دما دجعلاو رل ابرلا » : ىلاعت هلوقل ؛ دبعب رح لتقي الو . "/(رفاكب ملسم
 <: نضانضقلا يف اهنم ءىش ىف لضافتتلا رثؤي الف كلذ ىوس امو [1078: ةرقبلا]

 مومعل ؛ هوتعملاو نونجماب حيحصلاو « ىثنألاب ركذلاو « عيضولاب فيرشلا لتقيف
 . [4ه : ةدئاملا] * سيفا سمنان اهي هيلع ابك 9 : ىلاعت هلوق

 لتقي الف « لفس نإو هدلول الو لتاقلل ًادلو لوتقملا نوكي الف « ةدالولا مدع ٤-
 3 | (ەدلوب دلاو لتقي ال) : هِي هلوقل « لفس نإو دلولاب الع نإو نيوب ألا دحأ

 * للا ف صاصقلاركلَع بيك » : ىلاعت هلوق مومعل ؛ نيوبألا نم لكب دلولا لتقيو
 . [10/8 : ةرقبلا]

 : صاصقلا نم ةمكحلا ©

 نع ًارجزو « مهئامدل ًاظفحو « سانلاب ةمحر ؛ صاصقلا هناحبس هللا عرش

 ىولق نم ظيغلا ةرارحل باهذإ هيفو « هريغل هقاذأ ام ىناجلل ةقاذإو « ناودعلا

 : هناحبس لاق امك « يناسنإلا عونلل ءاقبو « سانلل ةايح هيفو « هيلع ينجلا ءايلوأ
 . [115 : ةرقبلا] © بال يؤتي ص اصلا قلو $

 . (۲۰۲) ص رظنا «ًارارم هجيرخت مدقق (۱)
 . (5916) مقرب يراخبلا هجرخأ (۲)

 ' ينابلألا هححصو (5570375551"73) مقرب هجام نباوع« ( 5" ۳( مقرب يذمرتلا هجرخأ )۳(

 . )3١51/2:7١65( هجام نبا حيحص

to 



 : صاصقلا ءافيتسا طورش ©

 يناجلا نم ىفوتسي ال هنإف « هبوجوو صاصقلا قاقحتسا طورش ترفاوت اذإ

 : يهو « ةثالث طورشب الإ هيلع ةبوقعلا عقوت الو
 ١- هقحتسم ناك نإف - القاع اغلاب - افلكم صاصقلا قحتسم نوكي نأ -

 سبحي امنإو « هئافيتسا يف امهريغ امهنع بني مل « ًانونجم وأ ًايبص - مهضعب وأ
 هرقأو لَم ةيواعم هلعف دقو . نونجلا ةقافإو « ريغصلا غولب نيح ىلإ يناجلا

 مهنم عامجإلاك ناكف « ةباحصلا .

 ,هئافيتسا ىلع اعيمج صاصقلل نيقحتسملا مدلا ءايلوأ قافتا ٣-

 . هنذإ ريغب هريغ قحل ًايفوتسم نوكي الثلء هب دارفنالا مهضعبل سيلو
 نم تام نمو « نونجما ةقافإو . ريغصلا غولبو . بئاغلا مودق رظتنيف
 طقس صاصقلا يقحتسم ضعب افع نإو . هماقم هثراو ماق صاصقلا يقحتسم

 نالا
 : ىلاعت هلوقل ؛ يناجلا ريغ ىلإ صاصقلا يدعت مدع نَمْؤُي نأ -*

 ىتح لتقت ال لماح ىلع صاصقلا بجو نإف . [.+ : ءارسإلا] 4 لَها فرس »
 نإف : اهنطب يف ام تعضو نإف . نينجلا ىلإ ىدعتي اهلتق نأل ؛ اهلمح عضت

 تكرت دجوي مل نإو « ٌدحلا اهيلع ميقأ دلولا عاضرإ يف اهماقم موقي نم دجو
 عدنو اهمجرن ال نذإ) : ةيدماغلا ثيدح ىف لي هلوقل ؛ نيلوحل همطفت ىتح

 هعاضر ىلإ : لاقف راصنألا نم لجر ماقف (هعضري نم هل سيل ًاريغص اهدلو

 . "'!اهمجرف !هللا يبناي

 : صاصقلا ماكحأ نم ©

 هميقي يذلا وهف « هبئان وأ - مامإلا - مكاحلا روضحب صاصقلا ذفني ١-

 داسفلل اءردو « يعرشلا هجولا ىلع هتماقإلو « هيف روجلا نم عنميل ؛ هيف نذأيو

 . ىضوفلاو بيرختلاو
 000 0 )11٩( مقرب ملسم هجرخأ (۱)



 يم رمل بيرس ل ل ل ل

 ضر هلي يبنلا نألو . [8: لحنلا] € هب مُكِتفوْعاَم ل توبا راع ل

 عطق نإ اذكو . اهب لعف امك « نيرجح نيب ةيراجلا لتق يذلا يدوهيلا سأر
 . كلذ هب لعف « هلتق مث « هيدي

 نيكسو فيسك « ةيضام صاصقلا اهب ذفني ىتلا ةلآلا نوكت نأ دب ال -*

 . ((ةلتقلا اونسحأف متلتق اذإ ) : لك هلوقل ؛ هوحنو

 مكاحلا هنكَم « يعرشلا هجولا ىلع ءافيتسالا نسحي لوتقملا يلو ناك نإ ٤-

 . كلذ نسحي نم ‹ هل صتقي نم لكوي نأ هرمأ الإو « كلذ نم

 : دمعلا هبش لتق : يناثلا مسقلا

 : ابلاغ لقي ال ام نضغش ىلع ءادععالا دسفقي نأ: هتقيقح

 ا د هيفا ی ديدعلا طخ کا یم ر د ی ا وی

 كلذاف الا دج لاري ةيح نم اللا هكر هير ديصق
 أ لع ناودعلا دك كل ىف رسو طا, تيفعلا نيب دةم ناك
 1 . هييدات

 : هتلثمأو دمعلا هبش لتق روص نم ©

 همكلي وأ « ةريغص اصع وأ ريغص رجح وأ طوسب لتقم ريغ يف هبرضي نأ ١-
 برضلا : زكّللاو « فكلا عْمُجِب برضلا : مكّللاو . توميف لتقم ريغ يف هزكلي وأ
 . ردصلا يف فكلا عمجب

 توجو ءال ديف« ديزي ال دقو ديزي دق ءام بتاج ىلإ هيقليو هطبري نأ -

 . قرغف هلثم قرغي ال ليلق ءام یف هاقلأ ول اذكو « هنم

 « هوتعم وأ « ريغصب حيصي وأ« توميف هتلفغ لاح يف لقاعب حيصي نأ -؟

 . (745) ص يف هجيرخت مدقت )١(
 . (1908) مقرب ملسم هجرخأ (۲)

E۷ 



 : دمعلا هبش لتق مكح ©

 : نامكح دمعلا هبش لتقل

 ببست هنأل ؛ ةرخآلا يف باقعلاو مثإلاو ةمرحلا وهو : يورخأ مكح ١-

 . دمعلا لتق نود هباقع نأ الإ . مدلا موصعم لتق يف هلعفب

 صاصق هيلع بترتي الو « ةظلغم ةيدلا هيلع بترتيف : يويند مكح -؟
 قتع يهو « يناجلا لام يف ةرافكلا بجتو « مدلا يلو هب بلاط نإو دمعلاك

 (١)ةلقاع ىلع مدلا يلول ةيدلا تبثتو . نيعباتتم نيرهش ماص دجي مل نإف « ةبقر

 هللا لوسر نأ لَم ورمع نب هللادبع ثيدحل ؛ تاونس ثالث ىف ةلجؤم لتاقلا

 الا حام N نام لا افاق معلا يبت ندع كاملا ب

 ‹ طاطسف دومعب اهل ةرض ةأرما تبرض) : لاق يَ ةبعش نب ةريغملا ثيدحو
 . (ةلتاقلا ةبصع ىلع ةلوتقملا ةيد كلي هللا لوسر لعجف « اهتلتقف ىلبح يهو

 : أطخلا لتق : ثلاثلا مسقلا

 . هلتقل دصق ريغ نم اصخش لتقي نأ : هتقيقح

 : أطخلا لتق عاونأ ©

 اموصعم ايمدآ بيصيف هلعف هل زوجي ام لعفي نأ : وهو « لعفلا ىف أطخلا ١-

 ىلع مئان وهو بلقني وأ « هلتقيف ًاناسنإ بيصيف « ًاديص يمري نأك « هدصقي مل
 تروق كانت

 ىمر ول امك « ًايمدآ نيبتيف ًاحابم هنظي ام يمري نأك ‹ دصقلا يف أطخلا -؟

 . اموصعم ايمدأ نيبتيف « اديص هنظي ائيش

 يرجي نونجملاو يبصلا دمعف « ًانونجم وأ ًاريغص ًادمع لتاقلا نوكي نأ -۴
 . دصق امهل سيل امهنأل ؛ اطخلا ىرجم

 اا لق ةد قوطعي نينا بألا لبق نس ةيارقلا فو.« ةبصعلا مه" الا )١(

 . )۳٤۲( ص ىف هجيرخت مدقت (۲)
 .(1485) مقرب ملسم هاور

TEA 



 « قيرط يف ةرفح وأ «ًارثب رفح ول امك « ببستلاب لتقلا : أطخلا لتقب قحليو
 قات ك س قلت

 : أطخلا لتق مكح ©

 : نامكح لتقلا اذهل

 هللا يضر سابع نبا ثيدحل ؛ باقعلاو مثإلا مدع وهو : يورخأ مكح ١-

 امو «نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع زواجت هللا نإ) : لاق لي ىبنلا نأ امهنع

 ۰ ()(هیلع اوهركتسا
 نينس ثالث ةلجؤم لتاقلا ةلقاع ىلع ةيدلا بوجو وهو : ىويند مكح ا

 اًَنهؤَمْلَتَفَي نا نؤمن : ىلاعت هلوقل ؛ لبرلا ني ی يف و

 نأ لإ داما قل همام هقدر تدعو سوما

 و هللا لوسر ىضق) : لاق لَ ةريره 5 ثيدحلاو « [87: ءاسنلا] £ اوف

 لال ام هاو دس بس طس یش يناس ابجي

 .اهجوزل اهثاريم نأ هيلي هللا ا ب ةرغلاب اهيلع ىضق

 ٠ (اهتبصع ىلع لقعلا نأو « اهينبو
 : يتآلاك يهو ةرافك ةيدلا عم أطخ لتق نم ىلع بجتو

 نأ e ع ع ودول اذإ يي ردا

 دا 1 تزور تب رزم تق وات |

 : ىلإ لقتني هنإف « قيقرلا دوجو مدعل وأ هرقفل ؛ قتعلا نم
 يكف ) :ىلت وقل تسي ناك ذإ يماتتم نيرهش میس“

 موصلا نع زجع نإف . [95: ءاسنلا] 3 هللا كرف هيف نبع باسم ني در هش مايِصَف

O)(۸۲) مقرب ءاورإلا يف ينابلألا هححصو « حيحص وهو « ىقهيبلاو «(180)  . 
 . 1١//100( ملسم ىلع يوونلا حرش) . تيفوت يتلا يه- اهيلع ئنجا يهو - ةرغلاب اهل يضق يتلا ةأرملا نأ دارملا (؟)
 1 )۱3۸۱( مقرب ملسمو < )°174( مقرب ىراحبلا هأور : هيلع قفتم و

a 



 نأل ؛ ماعطإلا هنع ئزجي الو « هتمذ يف ةقلعتم ةرافكلا تيقب نس ربك وأ ضرمل

 سايقلا نود صنلا ىلع فقوتت ةرافكلا يف لادبألاو « هركذي مل ىلاعت هللا

 : سفنلا نود ام ىلع ةيانجلا : ةعبارلا ةلأسملا

 عطقو حارجلا نم « هتايحب يدوي ال ام ناسنإلا ىلع عقي ىذأ لك يهو
 ةنسلاو ياتكلاب كلذ توبثل صاصقلا كلذ ىف بجيو « كلذ وحنو ءاضعألا

 1 : عامجإلاو
 َنيَعْلاَو فَي سفت نا هيف هع ابتو » : ىلاعت هلوقف : باتكلا امأ
 [4ه : ةدئاملا] ضاق مي ورجل نشا وشلاو ا اا

 هللا ةيراج ةينث عيَبرلا رسك ةصق ىف هلي هلوقف : - امأو

 |! « سفنلا نود اميف صاصقلا بوجو ىلع ءاملعلا عمجأو . ')(صاصقلا

 . نكمأ

 : عاونأ ةثالث يهو

 ١- حرجلاب ةيانجلا .

 . فرط عطق -؟
 . وضع ةعفنم لاطبإ -۳

 : حرجلاب ةيانجلا : لوألا عونلا

 : نيمسق ىلإ مسقنت ةيانجلا هذهو
 . ةجش عمج < ا ىمستو سأرلاو هجولا ىلع ةعقاولا حارجلا-أ

 . ةحش ال« ار ىمستو « ندبلا رئاس يف تاحارجلا-ب

 : عاونأ ةرشع يهو « هجولاو سأرلا يف ةعقاولا تاحارجلا : لوألا مسقلا

 ءهيمدت الو , اليلق هقشت : يأ .دلجلا صرحت يتلا يهو « ةصراحلا ١-

 . قشلا وهو « صرح لا نم « ءاطيلملاو ةرشاقلا ىمستو « شدخلاك
 )١( مقرب ملسمو « (58954) مقرب يراخبلا هجرخأ )۱٦۷١( .
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 اهنم جرخيف (دلجلا يمدت) قشلا نم اهعضوم يمدت يتلا يهو « ةيمادلا -۴

 . نيعلا نم عمدلا جورخب اهيبشت « ةعمادلاو ةلزابلا ىمستو « ريسي مد

 الو ءافيفخ اقش هقشت يأ « دلجلا دعب محللا عضبت يتلا يهو « ةعضابلا -*

 محللا نيب يتلا ةدلجلا غلبت الو « محللا يف صوغت يتلا يهو « ةمحالتملا - 5

 . مظعلاو

 ‹ سأرلا نم مظعلاو محللا نيب ةقيقرلا ةدلجلا غلبت ىتلا يهو « قاحمّسلا -ه

 . اهمساب ةحارجلا تيمس

 اهيف بجي امنإو .ةيد الو صاصق اهيف سيل سمخلا هذهو
 مث . دبع هنأك ةيانجلا لبق هيلع ينج ا موقي نأ يه ةموكحلاو « ةموكح

 نم هتبسن لثم هيلع ينجمللف « ةميقلا نم صقن امف « تئرب دق هب يهو « موقي
 ةةردلا

 اهيفو « هفشكت يأ مظعلا حضوتو قاحمسلا قرخت ىتلا يهو « ةحّضووملا >

 . ةيدلا رشع فصن « لبإلا نم سمخ

 نم رشع اهيفو « هرسكت يأ همشهتو مظعلا حضوت ىتلا يهو « ةمشاهلا -

 . لبإلا

 ءهتحضوأ ءاوس «رخآل عضوم نم مظعلا لقنت يتلا يهو « ةلّقَتملا ۸

 . لبإلا نم ةرشع سمخ اهيفو « ال وأ « هتمشهو
 لاقيو « هب ةطيحملا غامدلا ةدلج : يأ غامدلا مأ غلبت يتلا يهو« ةمومأملا -4

 . سفنلا ةيد ثلث اهيفو « ةّمآلا اهل

 ةيد ثلث اهيفو « هيلإ لصتو « غامدلا ةدلج قرخت ىتلا يهو « ةغمادلا ٠-

 . اضيأ سفنلا

 رهظي ال ام « فوجلا نطاب ىلإ لصت ىتلا ىهو « ةفئاجلا كلذ ىلإ فاضيو

 يي لل ادور قطر رق حواف لخادو « نطب لخادك « يئارلل

5١ 



 : حارجلا هذه ليلدو

 هدج نع هيبأ نع مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ ثيدح ١-
 ةمومأملا يفو) : هيف ركذو « اباتك نميلا لهأ ىلإ بتك لي ىبنلا نأ : لَ

 سمخ ةحضوملا ىفو . .. لبإلا نم ةرشع سمخ ةلقنملا يفو « ةيدلا ثلث

 . (لبإلا نم
 . لبإلا نم ةرشع سمخ ةلقنملا ةيد نأ ىلع ءاملعلا عامجإ -۲

 نب ورمع ثيدح يف امل ؛ ةيدلا ثلث ةفئاجلا ىف نأ ىلع ءاملعلا قافتا -۳

 . (ةيدلا ثلث ةفئاحلا يفو) : مزح

 ملو ؛ "!لبإلا نم رشع ةمشاهلا يف ىضق هنأ امي تباث نب ديز رثأ -4
 | 1 . فلاخم هل فرعي

 ‹ ةيدلا ثلث ةمومأملا يف نأ قباسلا مزح نب ورمع باتك ىف ءاج الو -ه

 . ةيدلا ثلث اهيف نوكت نأب اهنم ىلوأ يهف « اهنم غلبأ ةغمادلاو

 اهطبض رسيتل طقف ةحضوملا يف الإ . اهيف صاصقلا بجي ال جاجشلا هذهو

 لوط ىف صقنلاو ةدايزلا اهيف نمؤي ال هنإف « اهادع ام فالخب « اهلثم ءافيتساو

 . لثملا ءافيتساب قثوي الو « اهضرعو ةحارجلا
 : ندبلا رئاس يف تاحارجلا : يناثلا مسقلا

 يف ناك اذإ هيف صاصق ال امف « عونلا فالتخاب فلتخت تاحارجلا هذهو

 ةحضوملا الإ « ندبلا رئاس يف ناك اذإ « اضيأ هيف صاصق الف هجولا وأ سأرلا

 . قنعلاو ردصلاك « ندبلا ءازجأ نم ًاءزج عطقت ىتلا

 ءاورإ + رظنا «حيحص وهو (9/9/6) ىقنهيبلاو ء (۳۹۷/۱) مكاحلاو« (558/9) يئاسلا هجرخأ )١(
 . (؟75/1/) ليلغلا

 . (۷۲/۸) هننس ىف ىقهيبلاو « )۳۱٤/۹( هفنصم يف قازرلادبع هجرخأ (۲)

 ا



 : فرطلا عطق 1 يناثلا عونلا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ ةيانحلا هذه مسقنت

 كفا

 . دمع هبش -؟

 . ًاطخ -

 لتقلاك دمعلا ىف بجي امنإو « دمعلا هبشو أطخلا ىف صاصقلا بجي الو

 1 ۰ : ةثالث طورشب

 هل وأ « لصفم نم عطقلا نوكي نأب كلذو « فيح الب ءافيتسالا ناكمإ ١-

 يهتنت ال ةحارج يف صاصق الف . قفرملاو « عوكلاو « لمانألاك هيلإ يهتني دح

 ارذلاو ذخفلا مظعك « نسلا ريغ مظع رسك يف صاصق الو « ةفئاجلاك دح ىلإ

 . قاسلاو

 ذخؤت الف « عضوملاو مسالا يف هيلع ينجماو يناجلا يوضع نيب لئامتلا -؟

 . دئازب ىلصأ وضع الو « رصنبب رصنخ الو « راسيب نيمي

 او ا ىف هيلع ىنطاوب ماذا قد نومشعلا وجمالا
 . NT عباصألا ةلماك الو « ءالشب ةحيحص

 : وضع ةعفنم لاطبإ : ثلاثلا عونلا

 ناكمإ مدعل ؛ هيلع صاصق ال هنإف هيلع ينجما وضع ةعفنم يناجلا لطبأ اذإ

 . ةلماك سفن ةيد كلذ ىف هيلعو « فيح الب ءافيتسالا

 ‹ بهاذلا طسق ةيدلا نم هل بجو هردق ني ل يس

eg N aE aS 

 مكاحلا اهردقي « ةموكح تبجو « ةعفنملا نم بهاذلا ردق ةفرعم نكمي مل نإو

 . هداهتجاب
 قطنلا باهذو « مشلا لاطبإو ءرصبلاو عمسلاو لقعلا ةلازإ : عفانملا نمو

 . كلذ ريغو « لابحإلا ةوق لاطبإو « ءانمإلا لاوزو غضملا لاوزو « قوذلاو توصلاو

 م



 :لئاسم هيفو .تايدلا يف :يناثلا بابلا

 . اهفيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 . تايد : عمجلاو « هتيد تيطعأ اذإ « ةيد هيدأ ليتقلا تبدو : نم : ةغل ةّيّدلا

 ::ةيانحعا يبس هيلول وأ هيلع ىنجملل ىّدؤملا لاملا ىه اغ

 : اهنم ةمكحلاو « كلذ ليلدو « اهتيعورشم : ةيناثلا ةلأسملا

E ةنسلاو « باتكلاب ةبجاو ةيدلا : اهتيعورشم ةلدأ -١ 

 ةَيِدَوَةَسِمْؤُمةَقَرُرِرَحَسََطَخاَتِمومَلَتَق نَمَو :  ىلاعت هلوقف : باتکلا امأ

 .[97: سر 4ده اة

 ريخب وهف ليتق هل لتق نم) : هركذ مدقتملا ةريره ىبأ ثيدحف : ةنسلا امأو

 باتكلا يف مزح نب ورمع ثيدح اذكو . (لتقي نأ امإو « ىدفي نأ امإ : نيرظنلا
 . تايدلا ريداقم هيفو ويب يبنلا هل هبتك يذلا

 . ةيدلا بوجو ىلع ملعلا لهأ عمجأو

 ‹ حاورألا ظفح ىهف : اهتيعورشم نم ةمكحلا امأ : اهتيعورشم ةمكح -؟

 . سفنألاب ةناهتسالا نع عدرلاو « رجزلاو « ءايرب ألا ءامد نقحو

 ؟اهلمحتي نمو ؟ةيدلا بجت نم ىلع : ةثلاثلا ةلأسملا

 نر دج نهولخي له جرا اا ت قم

 ةيدلا تبجو «اضحم ًادمع سفنلا اهببسب تدسف ىتلا ةيانجلا تناك نإ -

 بجي فلتملا لدب نإف . صاصقلا طقسو وفعلا لصح نإ  لتاقلا لام يف اهلك

 . [154 : ماعتألا] را دو زا زالو » ىلاعت لاق « هفلتم ىلع

Tot 



 ؛ لتاقلا ةلقاع ىلع نوكت ةيدلا نإف « دمع هبش وأ أطخ ةيانجلا تناك نإ امأو -
 نايحل ينب نم ةأرما نينج يف هلي هللا لوسر ىضق) : لمَ هلل یر ةريره يبأ ثيدحل

 00 ةرغلاب اهيلع ىضق يتلا ةأرملا نإ مث « ةمأ وأ دبع : رب ايم طقس

 (١)(اهتبصع ىلع لقعلا نأو « اهينبو ء اهجوزل اهثاريم نأ قي هللا لوسر ىضقف

 ,روذعم اهيف يناجلاو « ةريثك أطخلا تايانج نأل ؛ ةلقاعلا ىلع تبجو اغإو

 ةيدلا عقدي كتا نألو ؛ UE فاللخب هلع فيفختلاو « هتاساوم و

 . ةيدلا لّمَحَت هنع يفع نإف « صاصقلا هيلع بجي هنأل ؛ هسفن نع ءادف

 : اهريداقمو تايدلا عاونأ : ةعبارلا ةلأسملا

 : تايدلا عاونأ ١-

 )0(. لبإلا نم ةئام ةنمؤملا سفنلا ىف) : كلج هلوقل« لبإلا وه ةيدلا يف لصألا
 )نالا نم ةامالاو طولا ناك ام دمعلا هبش أطخلا ليتق نإو الأ) : فلل هلوقو

 دهع ىلع ةيدلا ةميق تناك ) : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو
 ىتح كلذك كلذ ناكف ...مهرد فالآ ةينامث وأ رانيد ةئامامث ويم هللا لوسر
 ىفو - رمع اهضرفف : لاق . تلغ دق لبإلا نإ الأ : لاقف ًابيطخ ماقف رمع فلختسا
 ىلعو ء ًافلأ رشع ينثا قرولا لهأ ىلعو « رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلع - موقف : ةياور
 (4)(ةلح ىتئام للحلا لهأ ىلعو « ةاش يفلأ ءاشلا لهأ ىلعو « ةرقب يتئام رقبلا لهأ
 نوكي اهاوس ةروكذملا ءايشألا هذهو . لبإلا ةيدلا يف لصألا نإف ؛ اذه ىلعو

 نم رضحم هنع هللا يضر رمع نم كلذ ناك دقو « موقتلا باب نم اهب ًاربتعم
 اه ا لا عفدتف « ًاعامجإ نوكيف « هيلع كلذ اوركني ملو « ةباحصلا
 . ةروكذملا ءايشألا هذه نم

 ۲٤0 نص يف هجيرخت علقت )0(
 . (5011 مقر يثاسنلا حيحص) ينابلألا هححصو . )٤۸9۷( مقرب يئاسنلا هجرخأ (۲)
 . 555١( مقر ىئاسنلا حيحص) ينابلألا هححصو . )٤۷۹۱( مقرب يئاسنلا هجرخأ (۳)

 . ۲۲٤۷( مقر ءاورإلا) ينابلألا هنسحو . )٤٥٤۲( مقرب دوادوبأ هجرخأ )٤(

Too 



 : ةيدلا ريداقم - ؟

 ‹ ههبشو دمعلا لتق يف ظلغتو « لبإلا نم ةئام نوكت : ملسملا رحلا ةيد -

 ثيدح ىف مدقت امك « اهدالوأ اهنم نيعبرأ نوطب ىف نوكي نأ : ةيدلا ظيلغتو

 . (ةفلخ نوعبرأو) : هيفو هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع
 ةيد فصن - هريغ وأ ناك ايمذ - رحلا ىباتكلا هيد: ىباتكلا رجلا هيد -

 لقع) : لاق 2 يبنلا نأ : هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحل « ملسملا

 ةيد فصن دهاعملا ةيد) : ظفل ىفو . ولا ع نع ةمذلا لهأ

 . (ملسملا

 امك « ملسملا رحلا لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةملسملا ةرحلا ةيد : ةأرملا ةيد -

 لقنو . (لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيد) : مزح نب ورمع باتك ىف

 اذكو - هريغ وأ ادهاعم وأ ناك ًايمذ - رجلا ىسوجا ةيد : ىسوجبا هد

 ةئاغامث يسوجلا ةيد) : ًاعوفرم رماع نب ةبقع ثيدحل ؛ مهرد ةثانامث : ينثولا

 ةيد نم فصنلا ىلع : ناثوألا ةدبعو ناتكلا لهأ ءاسنو ةيسوجملا ةيد -

 مومعل ؛ مهناركذ ةيد نم فصنلا ىلع نيملسملا ءاسن ةيد نأ امك « مهناركذ

 . (نيملسملا لقع فصن باتكلا لهأ لقع) : مدقتملا بيعش نب ورمع ثيدح

ENE Ee كيم طفل se 

 يج هللا لوسر ىضق ) : لاق هنع هللا يضر ةريره ىبأ ثيدحل « ةمأ وأ دبع ةرغ

 رشعب ةيدلا رُدَقُتو . 7(ةمأ وأ دبع : ةرغب ًاتيم طقس نايل ىنب نم ةأرما نينج ىف

 ی ا

 )١( مقرب يذمرتلاو « (؟45/8) يئاسنلا هجرخأ )١419( مقرب ليلغلا ءاورإ) ينابلألا هنسحو « هنسحو ۲۲٣١( .

 )۲( هننس ىف ىقهيبلا هجرخأ ) )۱١۱/۸مهل فرعي الو « ةباحصلا نم ةعامج لوق هنكل « فعض هيفو

 (؟5/5) ريبحخلا صيخلتلا : رظنا . فلاخم .

 . ۲٤۹ ص هحيرخت مدعت )۳(



 :لئاسم هيفو .ةماسقلا يف :ثلاثلا بابلا

 : اهتمكحو . اهمكحو . اهفيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 ١- يأ  ةَماَسَقو ًاماسقإ ُمسَقُي َمَسْقَأ : مهلوق ردصم : ةغل ةماسقلا : اهفيرعت :

 ؛ كلذب تيمس « موصعملا ليتقلا ىوعد يف ةرركملا ناميألا يه : ًاعرشو

 ىعّدملا نأ انيمب نيسمخ نوفلحيف ليتقلا ءايلوأ ىلع مسقت ناميألا نأل

 . اهركذ

 مل اذإ ٠ ةيدلا وأ صاصقلا اهب تبثيو ؛ ةعورشم ىهو : اهتيعورشم - 5

 ليتقلا نيب ةرهاظلا ةوادعلا وهو « ثول دجوو « رارقإ وأ ةنيبب ىوعدلا نرتقت

 صتخي ال : ليقو « رأثلاب ًاضعب اهضعب بلطي ىتلا لئابقلاك ؛ هلتقب مهتملاو
 . ىوعدلا ةحص نظلا ىلع بلغي ام لك لوانتي لب « كلذب

 هس نياةللاذيعتاتا ا اا ار ىلع ليلألاو

 متنأ : لاقف دوهي ىتأف « 'أريقف وأ نيع يف حرطو  لتق دق لهس نب هللادبع
 مهل ركذف ‹ هموق ىلع ىتأ ىتح لبقأ مث . هانلتق ام هللاو : اولاقف . هومتلتق هللاو

 55 لهس نب نمحرلا ديعو -هنم ربكأ وهو- ةصيوح هوخأو وه لبقأ مث « كلذ

 مد نوقحتستو نوفلحتأ) : نمحرلادبعو ةصيحمو ةصيوحل كي هللا لوسر لاقف
 ؟(نوفلحتأ) : لاقف . ةنيب انل ام : اولاق « (ةنيبلاب نوتأت) ةياور ىفو (مكبحاص

 : اولاق . (؟دوهي مكل فلحتف) : لاق . رن ملو «دهشن ملو فلحن فيكو : اولاق

 هلك هللا لوسر مهيلإ ثعبف  هدنع نم ةي هللا لوسر هادوف . نيملسمب اوسيل

 . لخنلا لوح نوكت ةريفحلا : ليقو « رعقلا ةبيرقلا « مفلا ةعساولا رئبلا : ريقفلا )١(

lr 
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 ةقان اهنم ينتضكر دقلف : لهس لاقف . رادلا مهيلع تلخدأ ىتح ةقان ةئام

ree 

 لقتسم عرشلا لوصأ نم لصأ اهنأو « ةماسقلا ةيعورشم ىلع كلذ لدف

 ةعيرشلاف ؛ اهرادهإ مدعو ءامدلا ةنايصل ةماسقلا تعرش : اهتمكح ٣-

 , اهرادهإ مدعو « اهتنايصو « ءامدلا ظفح ىلع صرحلا دشأ صرحت ةيمالسإلا

 عضاوم لتقلاب ىرحتي لتاقلا نأل ؛ هيلع ةداهشلا لقت امنيب « رثكي لتقلا ناك الو
 . ءامدلل اظفح ةماسقلا تلعج « تاولخلا

 : ةماسقلا طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 . هانعم نايب قبس دقو.« ثول كانه نوكي نأ ١-

 الو ريغص ىلع اهيف ىوعدلا حصت الف « ًافلكم هيلع ىَعَدملا نوكي نأ -؟

 . نونجم

 . نونجم الو يبص ىوعد عمست الف « ًاضيأ ًافلكم يعّدملا نوكي نأ -*

 ٤- مهبم صخش ىلع ىوعدلا لبقت الف ء انيعم هيلع ىعّدملا نوكي نأ .

 ناكم نع هدعبل لتقلا هنم نكمي مل نإف . هيلع ىعّدملا نم لتقلا ناكمإ -ه

 . ىوعدلا عمست مل« كلذ وحنو هعوقو تقو ثداحلا

 . ىعّدْلا ىوعد ضقانتت الأ -*

 لتق اذه نأ يعدأ : لوقيف ‹ ةفوصوم ةلصفم ةماسقلا ىوعد نوكت نأ -۷

 . لتقلا فصيو ء أطخ وأ دمع هبش وأ ًادمع « نالف نب نالف ييلو

 : ةماسقلا ةفص : ةثلاثلا ةلأسملا

 مهيلع عزوت ًانيمب نيسمخ نوفلحيف نيعّدملاب أدبي « ةماسقلا طورش ترفاوت اذإ

A ENملسمل ظفللاو « 5- )١1559( مقرب ا ىف سرب  . 
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 ىعدملا روضحب كلذ نوكيو . هلتق يذلا وه ًانالف نأ « ليتقلا نم مهثرإ ردق ىلع

 ناميأب ةيدلا نوقحتستفأ) : يضاملا ةمثح يبأ نبا ثيدح يف لي هلوقل ؛ هيلع

OC 

 فلحي هنإف « انيمي نيسمخلا ليمكت نم اوعنتما وأ « اوفلحي نأ ةثرولا ىبأ نإف

 ثيدحلا ىف كلي هلوقل ؛ هنامأب نوعدملا ىضر اذإ انيمي نيسمخ هيلع ىعّدملا
 اذإف . مهنامأب اوضري "5000 (؟دوهي مكل فلحتف) : مدقتملا

 ليتقلا مامإلا ىدف هيلع ىعدملا فيلحتب نوعدملا ضري مل نإو « ئرب فلح

 لالا تيب نم ليتقلا ىدف امدنع هلي ىبنلا لعف امك « لاما تيب نم ةيدلاب

 ىلع مدلا تابثإل ليبس قبي مل هنأل ؛ دوهيلا ناميأ لوبق نم راصنألا عنتما امدنع

 . ارده موصعملا مد عيضي الئل ؛ لاملا تيب نم مرغلا بجوف « هيلع ىعّلملا

 اي يلع نع يور امل ؛ لاملا تيب نم هتيد عفدت هنإف ماحزلا يف لتق نمو

 ال نينمؤملا ريمأ اي) : ةفرعب سانلا ماحز يف لتق لجر يف ُكنَمي رمعل لاق هنأ
 . 7(لاملا تيب نم هتيد طعأف الإو « هلتاق تملع نإ « ملسم ئرما مد لطب

 )١( مقر) يراخبلا 5899( . ]

 ) )۲هردهأ : - لىق باب نم - الط« مدلا ناطلسلا َلط : لاقي « ردهي يأ .
 )۳( فنصملا يف قازرلادبع هاور )٠١/01( « ةبيش يبأ نباو )۹/۳۹٩( .
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 د ودحلا بانك :رشع يداح

 : باوبأ ةينامث ىلع لمتشيو

 .اهنم ةمكحلاو .اهتيعورشمو .دودمحلا فيرعت يف :لوألا بابلا

 :ىرخأ لئاسمو

 نع ىهن يتلا همراحم : هللا دودحو « عنملا وه : ةغل دحلا : اهفيرعت ١-

 د10 :ةرقبلا] € ارقا ولا وُدُحَكَلَي 8 : ىلاعت لاق ءاهكاهتناو اهباكترا
 يجن ترا ىلع مدنا وم ابنا كد نيس

 ةبوقع : ليقو . ىلاعت هللا قح لجأل ؛ عرشلا يف ةردقم ةبوقع : اعرشو
 يذلا بنذلا لثم يف وأ اهلثم يف عوقولا نم عنمتل ؛ ةيصعم ىف ًاعرش ةردقم

 . باقعلا هل عرش

 ةنسلاو ساتكلا دودحلا ةيعورشم ىف لصألا :اهتيعورشم ليلد -؟

 ‹ ةنيعم صاعمو مئارجل ةددحم تابوقع ةنسلاو باتكلا ررق دقف ؛ عامجإلاو

 ا ارا ىف اوف اونا هرو لا يرو ترار انتا
 . هلك كلذ ةلدأ ركذ عم « هللا ءاش نإ

 نع سوفنلل ارجز ؛دودحلا تعرش : دودحلا ةيعورشم نم ةمكحلا ۳

 ىف ةنينأمطلا ققحتتف « هناحبس هللا تامرح ىلع يدعتلاو ىصاعملا باكترا

 ٠ . شيعلا بيطيو « رارقتسالا دوسيو « هدارفأ نيب نمألا عيشيو عمتجم ا
 يف اعوفرم تماصلا نب ةدابع ثيدحل ؛ ايندلا يف دبعلل اريهطت اهيف نأ امك

 اخو !١ (هترافك وهف هب بقوعف ًائيش كلذ نم باصأ نمو) هيفو « ةعيبلا

 . 9 (هبنذ ةرافك وهف « دحلا كلذ هيلع ميقأ ًادح باصأ نم) : ًاعوفرم تباث نبا

 : رجح نبا ظفاحلا لاق . (۳۹۷) مقر هننس ىف ينطق رادلاو 2 (؟54١/ه) دنسملا يف دمحأ هجرخأ (۲)

 . (5088 مقرب عماجلا حيحص) ينابلألا خيشلا هححصو . 85/1١7( حتفلا) . نسح هدنس
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 لب ؛ فاصنإو اهلك لدع اهنإف « دابعلا ةحلصمل ةققحم اهنوك عم دودحلا هذهو
 . لدعلا ةياغ ىه

 : اهيف ةعافشلا ميرحتو دودحلا ةماقإ 5250

 لوسر لاق دقو « ةاصعلل اعدرو يصاعملل ًاعنم سانلا نيب دودحلا ةماقإ بجت

 رطم نم ريخ « هللا دودح نم دح ةماقإ) : دودحلا ةماقإ ىف ابغرم لك هللا

 ()(لجو زع هللا دالب يف ةليل نيعبرأ
 تتبثو مامإلا تغلب اذإ ‹ اهتماقإ مدعو اهطاقسإل دودحلا يف ةعافشلا مرحتو

 : لو هلوقل ؛ كلذ يف ةعافشلا لوبق رمألا يلو ىلع مرحي امك « هدنع

 ا"/(هرمأ يف هللا ًداض دقف ؛ هللا دودح نم دح نود هتعافش تلاح

 لاق نج تالال قو و تقرس ىا وتلا اليو نب اماما اخد

 . (اهدي دمحم عطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف نأ ول هلا ماو : 3

 ءهؤادر قرم يذلل كلي هلوقل ؛ زئاجف مامإلا غلبي نأ لبق ّدحلا نع وفعلا اأو
 de هب ينيتأت نأ لبق ًالهف) : قراسلا نع وفعي نأ دارأف

 : هتماقإ ناكمو دحلا ميقي نم -ه

 0 ال ناك دقف « هبئان وأ مامإلا وه دحلا ميقي يذلا

 ب ىبنلا لكو دقو هدعب نم هؤافلخ مث « هتايح

 ا تفرتعا نإف « اذه ةأرما ىلإ سينأ اي دغاو) : لاقف
 . ملظلاو فيحلل ًاعنمو « ةلادعلل ًانامض ؛ مامإلا ىلع كلذ بجوو

 حيحص) ينابلألا هنسحو « هجام نبال ظفللاو )٠١۲/۲( دمحأو « (؟599) مقرب هجام نبا هج رخ )١(

 . )57١( مقرب ةحيحصلا ةلسلسلا : رظناو « ( ۲٠٠٦-۲٠٠۷ مقرب هجام نبا

 ‹ يبهذلا هقفاوو « هدانسإ ححصو(۲۷/۲) مكاحلاو « )7١/1( دمحأو « )٩۷ ۴١( مقرب دواد وبأ هجرخأ (۲)

 "ا مقرب ةحيحصلا) ينابلألا هححصو

 . )١1584( مقرب ملسمو « (51/88) مقرب يراخبلا هجرخأ (۳)

 ينابلألا هححصو « يبهذلا هقفاوو « هححصو )۳۸٠/٤( مكاحلاو « )٤۳۹٤( مقرب دواد وبأ هجرخأ )٤(

 . (۲۳۱۷مقرب ءاورإلا)

 . (15982.1591/) مقرب ملسمو « (51875254810) مقرب يراخبلا هجرخأ (ه)
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 ىف داقتسي نأ لب ىبنلا ىهن) دقف . دجسملا ريغ ناكم يآ ىف دحلا ماقيو

 ةنايص كلذو ولا هيف ماقت نأو ءراعبشألا هن لن نأو ءدجسملا

 : رعام مجر ةصق ىف تاياورلا ضعب يف ءاجو . هوحنو ثولتلا نع دجسملل

 . (مجرف ةرحلا ىلإ جرخأف)

 . (۲۳۲۷ مقرب ءاورإلا) ينابلألا هنسحو )٤٤/۳( دمحأو « )٤٤۹١( مقرب دواد وبأ هجرخأ (۱)

 . ١1١54( مقرب يذمرتلا

EE 



 :لئاسم هيفو ءونزلا دج يف :يناثلا بابلا

 : هتروطخو همكحو ىنزلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 : ىنزلا فيرعت ١-
 . ةيبنجألا ةأرملا ةرشابم ىلعو « يعرش دقع ريغ نم ةأرملا ءطو ىلع قلطي : ةغل ىنزلا

 لعف وه : وأ . هتهبشو كلملا ريغ نم لّبقلا يف ةأرملا لجرلا ءطو : اعرشو

 : ىنزلا مكح -؟

 تاكو ُهَّنِإ قرأ اوبرَهتالَو % : ىلاعت هلوقل ؛ ىونذلا اک نم وهو« مرحم را

 . [9: ءارسإلا] € اليِبَس َءاسو هس

 بنذلا يأ نع و هللا لوسر تلأس) : لاق لیس دوعسم نبا ثيدحلو

 كدلو لتقت نأ : لاق ؟يأ مث : تلق « كقلخ وهو ادن هلل لعجت نأ : لاق ؟مظعأ
 . "17(كراج ةليلحب ينزت نأ : لاق ؟يأ مث : تلق « كعم معطي نأ ةيشخ

 : اهدسافمو « اهتعانشو « ىنزلا ةميرج ةروطخ -۳

 ‹ ثراوتلا دنع قوقحلا عايض ىلإ ىدو اقتالا طالتخا درع ةيلغ نترك

 عايضو ؛ ةرسألا ككفت يف ببس وهو . قحلا ىلع رصانتلاو « فراعتلا عايضو

 نع جتني دق ذإ ؛ جوزلاب ريرغت هيفو . مهقالخأ داسفو « مهتيبرت ءوسو « ءانبألا
 دارفألا يف اهرثأ ىفخي ال ةريثك هرارضأو . هنبا ريغ جوزلا يبريف « لمح ىنزلا

 امك « ةبوقعلا دشأ هباكترا ىلع بترو « ريذحتلا دشأ مالسإلا هنم ردح اذل

 . هنايب يتأيس

 )١( مقرب ملسمو « (58571) مقرب يراخبلا هاور )85( .
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 : ىنزلا ٌدح : ةيناثلا ةلأسملا

 ا نأ-١

 . نصحم ريغ نوكي وأ-؟

 : نصحملا ىنازلا : الوأ

 ءطو ةينازلاو ينازلل مدقتي نأب كلذو « لبقلا ىف ءطولا هنم لصحي نأ -أ

 كل
 . حيحص حاكن ىف ءطولا نوكي نأ -ى

  aنيلقاع نيرح نيغلاب ءطولا لاح ةأرملاو لجرلا نوكي نأ :

 نيلقاع نيغلاب اناكو ‹ حيحص حاكنب « اهلّبق يف هتجوز ئطَو نم وه : نصح اف
 نرخ

 : ىهو « دحلل بجوملا ناصحإلا لوصحل اهنم دب ال طورش ةسمخ هذهف

 وأ « ناك الجر « توملا ىتح ةراجحلاب مجرلا هدح نإف نصحملا ىنز اذإ : هدح

 مجرلا ناك دقو . هلعفو هلوق نم رتاوتلاب ا ىبنلا نع تباث مجرلاو . ةأرما

 . * ميكح زيزع هللاو هللا نم الاكن ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا #

 قحلاب ادمحم ثعب هللا نإ) : لاقف بطخ هنأ ايّ ناطخلا نب رمع نعف

 اهانيعوو اهانأرق « مجرلا ةيآ هللا لزنأ اميف ناكف « باتكلا هيلع لزنأو

 نأ نامز سانلاب لاط نإ ىشحأف . هدعب انمجرو كي هللا لوسر مجرف « اهانلقعو

 نإو « هللا اهلزنأ ةضيرف كرتب اولضيف « هللا باتك ىف مجرلا دجن ام : لئاق لوقي

 اذإ ءاسنلاو لاجرلا نم نصحأ اذإ « ىنز نم ىلع هللا باتك ىف قح مجرلا
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 ىتأ : لاق لمَ ةريره يبأ ثيدحلو , !١ (فارتعالا وأ لبحلا ناك وأ ةنيبلا تماق

 : هللا لوسر نيملسملا نم لجر

 ‹ تينز ينإ هللا لوسر اي : لاقف « ههجو ءاقلت ىحنتف « هنع ضرعأف . تينز ينإ

 عبرأ هسفن ىلع دهش املف « تارم عبرأ هيلع كلذ ىنث ىتح « هنع ضرعأف

 لهف) : لاق « ال : لاق (؟نونج e ل هللا لوسر هاعد « تاداهش

 الا

Is 

 هللا لوسر اي : لاقف « هادانف دجسملا ىف وهو

 هومجراف هب اوبهذا) : ف ىبنلا لاقف ؛ معن : : لاق (؟تنصحأ

5350111111 

 : نصحم ريغ ينازلا : ًايناث

 . نصحملا ينازلا يف ةقباسلا طورشلا هيف رفاوتت مل نم وهو
 ‹ ماع بيرغتو « ةدلج ةئام دلجلا هدح نإف نصحملا ريغ ىنز اذإ : هدح

 : ىلاعت هلوقل ؛اهعم مرحم دوجو ةأرملا بيرغت يف طرتشي هنأ الإ

 تماصلا نب ةدابع ثيدحلو [؟:رونلا] € اجايا ديو م ودجر نالا 3

 نهل هللا لعج دقف « ينعاوڏخ « ينع اوذخ) : و لع هللا لوسر لاق : لاق هَ
 نع هداعبإو هيفن : ينازلا بيرغتو . ْ )ماع يفنو ةئام دلج ركبلاب را

0 
 نأ هدح نإف دقن رإ ناك ذيع يصحو يطرأ ناك ادعختد قيقرلا ىنز نإو

 4 َناَدَعْلا نو ٍتَنَصَحُمْلا لعام فص هلع » : ىلاعت هلوقل ؛ ةدلج نيسمخ دلجي
 فيصنتلا فرصنيف « ةدلج ةئام دلجلا وه ةيآلا ىف روكذملا ىاذعلاف . :۲٠[ ءاسنلا]

 قيمت نكعال واوا

 يف نألو « ىنز اذإ كولمملا بيرغتب ةنسلا درت مل ذإ « قيقرلا ىلع بيرغت الو

 . قبس امك مرحمب الإ ةأرملا برغت الو . هديسب ارارضإ هبيرغت

 )١( مقرب ملسمو « (۳۸۷۲) مقرب يراخبلا هاور )١1591( .

 )۲( مقرب يراخبلا هاور ) » )1۸۲١ملسمل ظفللاو ء15-(1791) مقرب ملسمو .

  (۳)مقرب ملسم هاور )1590( .
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 ؟ىنزلا تبثي مب : ةثلاثلا ةلأسملا

 : نيرمأ دحأب الإ هعوقو تبثي الو « هعوقو تابثإ نم دب ال ىنزلا دح ةماقإل
 دقف ؛ ةددعتم سلاجم يف ولو « تارم عبرأ ينازلا هب رقي نأ : لوألا رمألا

 ازعام نلف : عبرألا طارتشا امأو . ةيدماغلاو زعام فارتعاب لكي ىبنلا ذخأ

 . دحلا هيلع ماقأ ةعبارلا فرتعا املف « هدرف تارم ثالث لب يبنلا دنع فرتعا

 ريغ دارأ هنأ لامتحال  ءطولاو ىنزلا ةقيقحب هرارقإ يف حرصي نأ دب الو -

 رقأ نيح زعامل هلي يبنلا لاق دقف « ًادح بجوي ال يذلا عاتمتسالا نم انزلا

 تارم ةدع حاضيتسالا هعم رركو . ال : لاق (؟تزمغ وأ تلّبق كلعل) : هدنع

 . لامتحا لك لاز ىتح

 ررق دقف « هنع عجري الو« دحل ا ةماقإ ىتح هرارقإ ىلع تبثي نأ دب الو -

 هانئ نير 1 اعام نع هلعل  ةرم دعب ةرم ازعام هلي ىبنلا

 (1)(!؟هومتكرت اله) : 8 هللا لوسر لاق همجر

 هيَءوَكَجاَلَو » : ىلاعت وقل « دوهش ةعبرأ ىنزلاب هيلع دهشي نأ : يناثلا رمألا

 ١[ 6: ءاسنلا | 4 دة برأ ولع ودهْفَتَسأَف و: هلوقو . [ رونلا] 2 انهو

 : طورش ىنزلاب هيلع مهتداهش ةحصل ط
 ١- لبقت مل ةعبرأ نم لقأ اوناك نإف « ةمدقتملا تايآلل « ةعبرأ دوهشلا نوكي نأ .

 نايبصلا ةداهش لبقت الف« - نيلقاع نيغلاب - نيفلكم اونوكي نأ -

 . نيناجاو
 ةنايص « ىنزلا دح يف ءاسنلا ةداهش لبقت الف الودع ًالاجر اونوكي نأ -*

 : ىلاعت هلوقل ؛ اضيأ قسافلا ةداهش لبقت الو. ةشحاف ىنزلا نأل ؛ اميركتو نهل

aاج ناوم ءا ااناک » : ىلاعت هلوقو [2: قالطلا] 4  
 :٦[ تارجحلا] # اونی اوفا وساق

 نسح : ينابلألا لاقو . يذمرتلا هنسحو (o04) مقرب هحام نباو 4 )14۲۸( مقرب يذمرتلا هجرخأ )1(

 . )114 مقر يذمرتلا حيحص) حيحص

1۷ 



 ٤- كلذ اوفصيو رل دوهشلا نياعي نأ , Eعفدي ا 5

 اهجرف يف هركذ انيأر : نولوقيف « مرح ا عاتمتسالا نم هريغ ةدارإ نع تالامتحالا

 ةرورضلل كلذ لثم ىف رظنلا حيبأ اغنإو « ةلحكملا يف ليملاك .

 . هتلادع ققحت مدعل رفاكلا ةداهش لبقت الف « نيملسم دوهشلا نوكي نأ -ه

 يف نيقرفتم وأ نيعمتجم اوءاج ءاوس « دحاو سلجم ىف هيلع اودهشي نأ -<

 . هسفن سلجا

 دوهشلا ىلع فذقلا لح ةماقإ بجو < طورشلا هذه نم طرش لتحا نإف

T1۸ 



 :لئاسم هيفو .فذقلا جح يف :ثلاثلا بابلا

 : همكحو فذقلا ىنعم : ىلوألا ةلأسملا

 ١ - فذقلا فيرعت :

 يمرلا يف لمعتسا مث « اهريغو ةراجحلاب فذقلا هنمو « يمرلا : ةغل فذقلا

 bl يهو ؛ امهنيب ةهباشملا ةقالعل ؛ امهوحنو طاوللاو هراكملاب

 يفن وأ ةنيبلا لمكت ملو امهدحأب ةداهش وأ « طاول وأ ىنزب يمرلا : اقرب

 . امهيف دحلل بجوم بسن

 : فذقلا مكح -؟

 رئابك نم ةريبكو « عامجإلاو « ةنسلاو « باتكلاب مارح لصألا ىف فذقلا

 . ةشحافلاب يمرل مرحيف « بونذلا

 ةر او ايدل فأول تمم تالا تت صحا ومري1 » : ىلاعت هلوقل
ml 

 ‹ (تاقبوملا عبسلا اوبنتجا) : لاق هب يبنلا نأ هيم ةريره يبأ ثيدحلو

 . (1)(تالفاغلا تانمؤملا تانصحلا فذق) : اهنم ركذو

 . بونذلا رئابك نم هودعو فذقلا رحت ىلع نوملسملا عمجأ دقو

 نم هنأ هنظ يف ىوقي ًادلو دلت مث « ينزت هتجوز یری نم ىلع فذقلا بجيو
 نمل فذقلا حابيو . مهنم سيلو هموق ىلع هلخديو « دلولا هقحلي الغل ؛ ينازلا

 . ىنزلا كلذ نم دلت ملو « ينزت هتجوز ىأر
 : هنم ةمكحلاو « فذقلا دح : ةيناثلا ةلأسملا

 ةنيب مقت ملو« ىنزلاب املسم فذق نم نأ عراشلا ررق دقل : فذقلا دح - ١

 ناك نإ نيعبرأو « ارح ناك نإ ةدلج نينامث دلجي هنأ هب فذق اميف هقدص ىلع

EGE(84) متر سمرا  . 
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 2 E كاملا و نوم نس : ىلاعت هلوقل « ةأرما وأ ناك الاخر ادع

 ةماقإ عم - فذاقلا ىلع بجيو . [4 :رونلا] 4 ۹جن نمت رھ و دلج اق اھ 1 2

 a e a يو هتلر حر ير هي حبا

 [؛ :رونلا] € َنوُقِسْفْلاَوه م كاوا ا دهرات الو >

 فن اميف هسفن بابا هتبوتو « هتداهش تلبق فذاقلا نات ادإف

 ناو أوكل رعب ماا نينا |$ : ىلاعت هلوقل « هبر رفغتسيو مدنيو ؛ هريغ هب
 و رس ص

 . [© :رونلا] # روحت روهع هلل

 عمتجما ةنايص ىلإ فذقلا دح ةماقإ نم مالسإلا فدهي : هنم ةمكحلا -؟

 ةشحافلا ةعاشإ باب دسو « ءوسلا سلا عطقو 3 سانلا ضارعأ ىلع ةظفاحلاو

 . نينمؤملا نيب

 : فذقلا دح باجيإ طورش : ةثلاثلا ةلأسملا

 يف طورشو ‹ فذاقلا يف طورش ترفاوت اذإ الإ فذقلا دح بجي ال

 : دلجلا ةبوقع قحتست ةيرج حبصي ىتح « فوذقملا
 : ةسمخ يهو . فذاقلا طورش : الوأ

 . ريغصلا ىلع دح الف ءًاغلاب نوكي نأ ١-
 . هوتعملاو نونجما ىلع دح الف « القاع نوكي نأ -؟
 ىلع كح الف« ةدجلاو مألاو دجلاو بألاك « فوذقملل الصأ نوكي الأ -*

 . لفس نإو - تنبلاوأ نبالا - هدلو فذق نإ - مألا وأ بألا - دلاولا

 . هركملاو مئانلا ىلع دح الف « اراتخم نوكي نأ ٤-

 . لهاجلا ىلع دح الف « مرحتلاب ًاماع نوكي نأ -ه

 : اضيأ ةسمخ يهو . فوذقملا طورش : اتا

 . ةصقان هتمرح نأل ؛ ارفاك فذق نم ىلع ّدح الف« ‹ًاملسم فوذقملا نوكي نأ ١-

 . نونحلا فذق نم ىلع أح الف < القاع نوكي نأ -؟
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 . رثكأف عست تنبو رشع نبا وهو « هلثم أطويو أطي نمت نوكي وأ ًاغلاب نوكي نأ -۳
 ٤- رجافلا فذق نم ىلع أح الف « رهاظلا يف ىنزلا نع افيفع نوكي نأ .

 نم) : كل هلوقل , اكولم فذق نم ىلع كح الف ء ارح فوذقملا نوكي نأ -ه

 . (لاق امك نوكي نأ الإ ‹ ةمايقلا موي دحلا هيلع ماقي ىنزلاب هكولم فذق
 دبعلا فذاق ىلع دح ال هنأ ىلإ ةراشإ هيف» : هللا همحر يوونلا مامإلا لاق

 نا يم نسما هدفلا نأل ؛ هفذاق رزعي نكل « هيلع عمجم اذهو «ايندلا يف

 . انصحم فوذقملا نوكي نأ فذاقلا ىلع دحلا ةماقإ طرش نأ مدقت ام نيبتف

 وأ أطي نم نوكي وأ اغلاب ىرلا نع افيفع« ارح القاع املسم ناك نسوق

 . [4 :رونلا] € كوش نر ناک : ىلاعت هلوقل كلذو . هلثم أطوي

 . نصح ا ريغ فذق نم دلجي ال هنأ : كلذ موهفمف

 : فذقلا ًدح ةماقإ طورش : ةعبارلا ةلأسملا

 : يهو « هتماقإل ةعبرأ طورش نم دب ال هنإف فذقلا ٌدح بجو اذإ
 ا ةماقإ ىتح بلطلا ةمادتساو « فذاقلل فوذقملا ةبلاطم - ١

 فذاقلا نع افع اذإف . هوفعب طقسيو هبلطب الإ ماقي ال فوذقملل قح فذقلا

 . مرحما فذقلا يف يدامتلا نع هعدري اب رْرَعُي هنكل « هنع دحلا طقس

 ؛ - ءادهش ةعبرأ يهو - هب فذق ام توبث ىلع ةنيبب فذاقلا يتأي الأ ١-

 . [؛ :رونل] € رهودلجا آَدَهْش َةَصَراوَيرلف » : ىلاعت هلوقل
 قّدصو . فوذقملا رقأ نإف « هب رقيو هب هفذق اميف فوذقملا هقدصي الأ -*

 . ةنيبلا ةماقإ يف غلبأ كلذ نأل ؛ ّدح الف « فذاقلا

 طقس اهنعال نإف ء.اجوز فذاقلا ناك نإ « فوذقملا فذاقلا نعالي الأ ٤-

 . ناعللا يف ىضم امك « دحل ا

 . (1550) مقرب ملسم هجرخأ (۱)
 . (۱۴۳۱/۱۱-۱۴۲) ملسم حرش (۲)

۷۱ 



 :لئاسم هيفو رمخلا براش دح يف :عبارلا بابلا

 : هعرجت ةمكحو همكحو رمخلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 :رمخلا فيرعت ١-

 . ناك ةدام يأ نم هاطغ يأ « لقعلا َرّماخ ام لك : ةغل رمخلا

 ا هويعرا هينعلا E ميصعحالاك هاوس ركسا اهلك ارا

 يذلا بارشلا وه : ركْسْلاو « لقعلا طالتخا وه : ركّسلاو . خوبطم ريغ وأ او

 . يحاصلا فالخ : ناركسلاو « ناركس هبحاص لعج

 : همكح -؟

 زوجي الف ‹رمخ ركسم لكف ؛ تاركسملا رئاس اذكو « مرحتلا رمخلا مكح
 ةمرحم رمخلاو « رئابكلا نم ةريبك هبرشو ؛ اريثك وأ اليلق ناك ءاوس « رمخلا برش
 نس وثمان امتي و ىلاعت هلوقل ؛ عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب

 سد © نوكأ جَو طلا لمع مالت اصلا
 . مرحتلا ىلع ليلد بانتجالاب رمألا

 ركسأ بارش لك) : لاق ويي هللا لوسر نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحلو

 لکو « رمخ ركسم لك) : ًاعوفرم امهنع هللا يضر رمع نبا نعو . 1! (مارح وهف

 رتاوتلا غلبت ًادج ةريثك « اهنم ريفنتلاو « اهيرحت يف ثيداحألاو . (مارح رمخ
 . اهعرحت ىلع ةمألا تعمجأ دقو

 : رمخلا ميرحت يف ةمكحلا -؟

 هزيم ىتلا لقعلا ةمعن اهنم « ةريثك معنب ناسنإلا ىلع لجو زع هللا معنأ دقل

 ةمعن ناسنإلا دقفت نأ اهنأش نم تاركسملا تناك املو « تاقولخلا رئاس نع اهب

 هللا ركذ نعو « ةالصلا نع دصتو « نينمؤملا نيب ءاضغبلاو ءانحشلا ريثتو « لقعلا

 )١( مقرب يراخبلا هاور )٥٥۸٥( « مقرب ملسمو )۲۰۰۱( .
. o-۳) مقرب ملسم هجرخأ 6 
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 0 ek TS ىلاعت 2 تالار ضال اکر

 :۹١] ةدئاملا] 4 الصانع 9 ا نَعْرُكسَرْمَيَوِرييَمْلاَو رم ایف َةَصْخْاَوةَوَدَعْل

 ت ZK هطورشو ‹ رمخلا براش دح : ةيناثلا ةلأسملا

 :رمخلا براش دح - ١

 نينامث غلبي نأ زوجيو « ةدلج نوعبرأ : هرادقمو « دلجلا رمخلا براش دح

 اذإ « كلذ ىلإ ةجاحلا دنع ةدايزلا لعفي « مامإلا داهتجال عجار كلذو « ةدلج

 يم بلاط يبأ نب ىلع ثيدحل ؛ نيعبرألاب اوعدتري ملو « رمخلا سانلا نمدأ

 رمعو « نيعبرأ ركب وبأو « نيعبرأ كي E N لا

 ل يبنلا نأ) : يُ سنأ وا ١1 (ىلإ بحأ اذهو « ةّنس لكو « نينامث

 . !!(نيعبرأ ديرحلاو لاعنلاب رمخلا يف برضي ناك
 ا يحسم ةماقإل طرتشي : رمخلا دح ةماقإ طورش -؟
 . رفاكلا ىلع كح الف « ايليف نك ا

 . ىبصلا ىلع دح الف « اغلاب نوكي نأ -

 ار نرد ىلع دس ذاق: دفاع نوكر نع
 ةثالغلا سا ا ل نا

 اوهركتسا امو « نايسنلاو أطخلا نع ىتمأل رواجت هللا نإ) : كك هلوق اهيلع لدي

 دقو . ثيدحلا (... ةثالث نع ملقلا عفر) ا يلع
 ارفاق

 . لهاجلا ىلع دح الف « يرحتلاب ًاملاع نوكي نأ -

 . هيلع دح الف ءرخآ بارش هنأ ىلع هبرش نإف « رمخ بارشلا اذه نأ ملعي نأ -

 )١( (۱۷۰۷)مقرب ملسم هاور .

 )۲( مقرب ملسم هاور )١7١5( .
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 ١- ما برش هنأب فرتعيو ء رقي نأك « سرشلاب رارقإلا

 هيلع نيملسم ‹ نيلدع نيلجر ةداهش ىهو <« لات .

 : اهب راجتالاو تاردخلا مكح : ةثلاثلا ةلأسملا

 امفيك مارح تاردخملاو : اهوحنو نتيشعلاو نويفألاو جنبلا نم« روتفلاو لقثلاو

 لك) : لاق ولج هللا لوسر نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل ؛ اهيطاعت ناك
 هللا و یک ومع نیا تدر !١ رر رکا 55

 رطخ مظعلو « ثيدحلا (' !( . . . مارح ركسم لکو « رمخ ركسم لك) : لاق

 نع مهلغشو َ اهلاجرو عةمألا بابشب اهكتفو 4 اهداسفإ ةدسو 4 ةردخا داوملا هذه

 . رومألا ىلاعمو « مهئادعأ داهجو « مهبر ةعاط

 :ةردخلا داوملاب راجتالا مكح -؟
 هیس 0 د د E هللا e درو

 0پ ر ا اذإ هللا نإ) : هي وق
 . هنمث لكأو « هعيب مرحي هب عافتنالا هللا مرح ام نإ : ء ءاملعلا لاق اذلو

 هله لوانتي رمخلا 2 نع يهنلا نإف < رمخلا مسا اهلوانتي تاردختا تناك املو

 اا اهب راجتالا نم بستكملا لاملا نوكيو « نذإ أاهعيب زوجي الف < ًاعرش تاردخلا

 )١( مقرب يراخبلا هاور )٥٥۸٥( « مقرب ملسمو )۲۰۰۱( .
 . (۲۰۰۳) مقرب ملسم هاور (۲)
 . (1581) مقرب ملسم هاور (؟)
 7 دمحأ دنسم ىلع قيلعتلا رظنا) حيحص وهو < )4۲/1( دمحأو (EAA) مقرب دواد وبأ هاور )5(

 . طوؤانرألا ةعبط (۲۲۲۱ح

 ا



 :لئاسم ةيفو .ةقرسلا دح يف :سماخلا بابلا

 نم ةمكحلاو . اهلعاف دحو . اهمكحو . ةقرسلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 : اهيف دحلا ةماقإ

 ١ - ةقرسلا فيرعت :

 . ةيفخ ذخألا : ةغل ةقرسلا

 ام ىلع « ةنيعم طورشب هلثم زرح نم ًاملظ ةيفخ ريغلا لام ذخأ : ًاعرشو
 . هللا ءاش نإ هنايب يتأيس

 : ةقرسلا مكح -؟

 مهلاومأ ذخأو « نيرخآلا قوقح ىلع ءادتعا اهنأل ؛ مارح ةقرسلا

 نم يهو« عامجإلاو ةنسلاو باتكلا اهميرحت ىلع لد دق . لطابلاب
 ةريره ىبأ ثيدح ىف امك اهبحاص هللا نعل دقف ؛ بونذلا رئابك

 عطقتف ةضيبلا قرسي قراسلا هللا نعل ت فل يبنلا نع هلي
 « ةقرسلا يرحت يف ثيداحألا نم كلذ ريغو . '' هدي عطقتف لبحلا قرسيو هدي

 اهنم ريفنتلاو

 : اهلعاف لح -۳

 : ىلاعت هلوقل ؛ ROPE دم
 یر هو هلا ماکت بسك اب ر ارج مهيدي اوعطفاف قر ااو قرا سلاو »

 . ]۸: e يڪ حح

 قراسلا عطقي يلج هللا لوسر ناك) : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحلو

 نإ : تلاق ًاضيأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحلو , (ادعاصف رانيد عبر يف
 نأ ول هللا مياو) : وج هلوق هيفو « تقرس يتلا ةيموزخلا ةأرملا نأش مهمهأ ًأشيرق

 )١( مقرب ملسمو « (1۷۸۳) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )/١1541( .

  (۲)مقرب ملسمو « (51/40) مقرب يراخبلا هاور )1588(.
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 تقرس يتلا ةأرملا كلتب رمأ مث « (اهدي تعطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف

 و

 . ةلمجلا يف قراسلا دي عطق بوجو ىلعو « ةقرسلا ميرحت ىلع نوملسملا عمجأو

 ٤- ةقرسلا دح ةماقإ نم ةمكحلا :

 ىلع ءادتعالا مرَحو « هكالتما يف دارفألا قح مرتحاو « لاملا مالسإلا مرتحا

 هوجو نم كلذ ريغ وأ « ةوشر وأ ةنايخ وأ شغ وأ سالتحخا وأ ةقرسب : قحلا اذه

 . لطابلاب سانلا لاومأ لكأ

 هرطخ معو « هّرش ىرسل كرت ول ذإ- عمتجلا يف ادساف ًاوضع قراسلا ناك الو

 اهملظ ىلع ديلا هذهل اباقع ؛ دسافلا وضعلا اذه رتب مالسإلا عرش -هررضو

 سانلا لاومأل ةنايصو « ةميرجلا هذه لثم فارتقا نع هريغل ًاعدرو « اهناودعو

 . مهفوقحو

 : ةقرسلا دح وجو طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 : ةيلاتلا طورشلا قراسلا عطقو ةقرسلا دح ةماقإل طرتشي

 ١ - عطق الف كلذك نكي مل نإف « ةيفخلا هجو ىلع لاملا ذخأ نوكي نأ ‹

 ؛ مهيلع عطق ال نئاخلاو « فطتخلاو . بصتغملاو « ةبلغلا هجو ىلع بهتتنملاف

 "!(عطق سلتخم الو بهتنم الو نئاخ ىلع سيل ) : كِل هلوقل .
 ؛ نونجماو ريغصلا ىلع عطق الف - القاع اغلاب - افلكم قراسلا نوكي نأ -؟

 . قرس اذإ ريغصلا بدؤي نكلو رم امك فيلكتلا امهنع عوفرم هنأل

 : هلك هلوقل ؛ روذعم هنأل ؛ هركملا ىلع عطق الف « ًاراتخم قراسلا نوكي نأ -# ٠

 . (هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر)

 ٤- ةقرسلا يرحتب لهاج ىلع عطق الف « يرحتلاب املاع نوكي نأ .

 )١( مقرب ملسمو « (؟415) مقرب يراخبلا هاور )١1584( .

 . ا نسح : هيف لاقو « يذمرتلل ظفللاو )0۹1( مقرب هحام نباو « )١544( مقرب يذمرتلا هحرخأ )۲(

 Y¥11) مقرب يذمرتلا حيحص) ينابلألا هححصو
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 هللا تال اح ا لاق نسل انيق و هح الام قوسا نوكيا
 رفاكلا لامك ؛ مرتحم ريغ هنكل الام ناك ام اذكو « ةتيملاو ريزنخلاو رمخلاو
 ا و يبرحلا

 مهارد ةثالث وأ « رثكأف اذ رانيد عبر وهو « ًاباصن قورسملا ء ءيشلا غلبي نأ -”

 هلوقل ؛ كلذ نم لقأ يف عطق الف « ىرخألا دوقنلا نم امهدحأ لباقي ام وأ ةضف

 . (ادعاصف رانيد عبر يف الإ قراسلا دي عطقت ال) : لي

 لالا هيف ظفحي يذلا ناكملا وهو« هلثم زرح نم قورسملا لاملا نوكي نأ -۷

 ىلإ هيف عجريو « كلذ ريغو نادلبلاو لاومألا فالتخاب فلتخي وهو « ةداعلا يف

 عطق الف قرس اميف ةهبش هل ناك نإف « قراسلا نع ةهبشلا يفتنت نأ -8

 ‹ لام ىف قاقحتسا هل نم لك اذكو . كرش هيف هل لام نم ةقرسلاب كيرشلا

 . ذخأ ام دريو بدؤي نكل « هيلع عطق الف « هنم ذخأف

 مومعل ؛ قراسلا رارقإب وأ ا امإ . مكاحلا دنع ة ةقرسلا تبثت نأ -4

 نألف رارقإلا امأو . [185 : ةرقبلا] « ڪلاڪ نم ن هسا دھشت » ىلاعت هلوق

 . اهب رارضإلاب هسفن ىلع رارقإلا يف مهتم ريغ ناسن إلا
 لمتحيف « ةحابإلاو لذبلاب حابي لاملا نأل ؛ هلام هنم قورسملا بلاطي نأ ٠-

 . دحلا طقسي امم كلذ ريغ وأ « هزرح لوخدب هنذإ وأ « هل هبحاص ةحابإ

 : قراسلل قورسملا ةبهو . ةقرسلا دح ىف ةعافشلا : ةثلاثلا ةلأسملا

 هريع ىف الو « ةقرسلا دح ىف ةعافشلا زوجت 0 ةقرسلا دح نحف ةعافشلا - ١

 ۲- (1585) مقرب ملسم هجرخأ )١(
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 (1(17؟ هللا دودح نم دح يف عفشتأ) : تقرس يتلا ةيموزخلا ةأرملل ةعافشلا دارأ

 . دودحلا لوأ ىف كلذ ىلع مالكلا مدقت دقو

 قورسملا وفعو « قراسلل قورسملا ءيشلا ةبه زوجي : قراسلل قورسملا ةبه -

 نب ناوفص ثيدحل ؛ الف هيلإ لصو اذإ امأ . مكاحلل رمألا عفر لبق « هنع هنم
 هل يبنلا ىلإ رمألا عفر املف « هسأر تحت نم هءادر ذخأ يذلا قراسلا ىف ةيمأ ا

 ا رم

 هللا لوسر 5 : لاق) ةياور ىفو . (زواجتأو وفعأ ىنإ) : ناوفص لاق < هعطقب رمأو

 : )4(0 ينيتأت ا اله) : ةي هللا لوسر لاقف . (هل وه
 اار

 : هعضومو عطقلا ةيفيك : ةعبارلا ةلأسملا

 ىنميلا قراسلا دي تعطق « عطقلا بجوو « اهركذ قباسلا طورشلا ترفاوت اذإ

 يف اهسمغ وأ « رانلاب اهّيكب قراسلا دي مسحت عطقلا دعبو . فكلا لصفم نم

 حرجلا لعجتو « مدلا فزن فقوت يتلا لئاسولا نم كلذ ريغ وأ « يلغم تيز
 . كالهلاو فلتلل عوطقملا ضرعتي ال ىتح « لمدني

 . ىرسيلا هلجر تعطق « ةيناث ةقرسلا ىلإ قراسلا داع اذإف

 )١( مقرب يراخبلا هاور )۳٤۷٥( ‹ مقرب ملسمو )١1544( .
 ) )۲مقرب ءاورإلا یف ينابلألا هححصو « حيحص وهو « (:55/5) دمحأو « (؟50/5) ىئاسنلا هجرخأ

. )37811/( 
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 :لئاسم ةيفو .ريزعتلا يف :سداسلا بابلا

 : هنم ةمكحلاو < همكحو . ريزعتلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 ١ - ريزعتلا فيرعت :

 ميظعتلا عم ر ينعم ياو درلو ع8 ةغل ريزعتلا ٠ هلوق يفامك

 امك . ءاذيإلا نم يداعملا عنمي هنإف ؛ [ ۹ : حتفلا] 1 هور وزرو : ىلاعت

 نم كلذب وهف « هنم عقو بنذ ىلع هبدأ ىنعمب هرزع : لاقي « ةناهإلا ىنعمب يتأي

 عنملا هيف لصألاو . دادضألا .

 ةرافك الو اهيف دح ال ةيصعم لك يف بيدأتلا : ًاحالطصاو .

 ريزعتلا مكح -؟ :

 لعف نم « عراشلا نم ةرافك الو اهيف دح ال ةيصعم لك يف بجاو ريزعتلا

 يبنلا نأ لَ راجت نب ةدرب يبأ ثيدحلا ؛ مامإلا هار ادإ تابجاولا و تامرح ا

 !(هللا دودح نم دح يف الإ تادلج رشع قوف دلجي ال) : لاق ا ١ هنألو

 قلحو « يفنلاب بدؤيو رزعي يي رمع ناكو . '( ةمهت يف سبح) لي
 ىف ةحلصملا ىأر اذإ هلعفي « هبئان وأ مامإلا ىلإ عجار ريزعتلاو . كلذ ريغو سارلا

 وو فاو

 اهو غ ملظلل 056 داسفلاو ىضوفلا نم م عمتجملل ةنايص ؛ ريزعتلا ربع

 مهل ًابيدأتو ةاصعلل ارجزو .

 ريزعتلا بجوت يتلا يصاعملا عاونأ : ةيناثلا ةلأسملا :

 ناعون ريزعتلا بجوت ىتلا ىصاعملا :

 ١- تانامألا ءادأو « نويدلا ءاضقك ؛ اهئادأ ىلع ةردقلا عم تابجاولا كرت

 ( ١( مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم ) » )۸٤۹ ۰ ۸٤۸مقرب ملسمو (۱۷۰۸) :

 . ١١48( مقر يذمرتلا حيحص) ينابلألا هنسحو (970) مقرب دوادوبأو « )٠٤٠٠١( مقرب يذمرتلا هجرخأ (۲)
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 ىتح اهءادأ كرت نم اهيلع بقاعي اهلثمو رومألا هذه نإف « ىماتيلا لاومأو
 . (ملظ ىنغلا لطم) : لاق هدي يبنلا نأ ْثِاَيَي ةريره يبأ ثيدحل ؛ اهيدؤي

 . (هتبوقعو هضرع لحي دجاولا ىلإ : ةياور يفو

 ريغ يف اهرشابي وأ ةيبنجأ ةأرماب لجر يلتخي نأك ؛ تامرحملا لعف -
 مل ذإ ؛ ريزعتلا هلاثمأو اذه يفف « ةأرملا ةأرملا نايتإكو « اهحزامب وأ اهلّبقُي وأ « جرفلا

 . ةدلحم ةبوقع هيف دري

 : ريزعتلا رادقم : ةثلاثلا ةلأسملا

 داهتجال كلذ يف عجرملا امنإو « ريزعتلا ةبوقع ىف ًانيعم ادح عراشلا ردقي مل

 دق ريزعتلا نأ ىري ءاملعلا ضعب نإ ىتح « لعفلل ًابسانم هاري امل هريدقتو مكاحلا

 ةعامجل قرفملاو « ملسملا سوساجلا لتقك « ةحلصملا تضتقا اذإ لتقلا ىلإ لصي

 . لتقلاب الإ مهرش عفدني ال نم امهريغو « نيملسملا

 : ةيريزعتلا تابوقعلا عاونأ : ةعبارلا ةلأسملا

 : ىلاتلا وحنلا ىلع اهتاقلعتم بسح ةيريزعتلا تابوقعلا فنصت نأ نكم

 ١ - لتقلاو دلجلاك ؛ نادبألاب قلعتي ام .

 ١- اهريسكتو مانصألا فالتإك « مرغلاو فالتإلاك ؛ لاومألاب قلعتي ام .

 رمخلا ةيعوأو برطلاو وهللا تالآ فالتإو .

 ‹ هيلع مرغلا فاعضإ عم زرح ريغ نم قراسلا دلجك ؛ امهنم بكرم وه ام -*

 دحلاب : نيرجلا هيوؤي نأ لبق قلعملا رمثلا نم قرس نم ىلع يج ىضق دقف
 . رمتلا فيفجت عضوم : نيرجلاو . نيترم ُهَمّرَعو

 ٤- يفنلاو« سبحلاك ؛ ةدارإلا دييقتب قلعتي ام .

 . رجزلاو « خيبوتلاب سوفنلا ماليإك ؛ تايونعملاب قلعتي ام -ه

 . )١15514( مقرب ملسمو « )51٠٠( مقرب يراخبلا هاور )١(
 ريع هححصو « (YY) مقرب هحام ناو 3 (۳۱٦/۷) ىئاسنلاو 3 )1۸( مقرب دواد وبأ هجرخأ )۲(

 . لطملا : هانعم يللاو . ٤۴۷۲ « ٠۴۷۴( مقر يئاسنلا ننس حيحص : رظنا) . ينابلألا هنّئسحو « دحاو
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 :لئاسم هيفو ةبارحلا دح يف :عباسلا بابلا

 : نيبراحلا دحو . ةبارحلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 اا فرت

 . هلام عيمج ذخأ : يأ ًابَرَح برَح نم ذوخأم : ةغل
 ىلع ادامتعا « ةرباكم « باهرإل وأ لتقل وأ لام ذخأل زوربلا : اعرشو

 ناك ولو « ماكحألل مزتلم فلكم لك نم « ثوغلا ةفاسم نع دعبلا عم « ةكوشلا
 . ادترم وأ ًايمذ

 . قيرطلا عطق 1 ع ىمستو

 : نيبراحلا ةبوقعو ةبارحلا دح -؟

 : ىلاعت هلوق مهتبوقعو قرطلا عاطقو نيبراحنا ىلع دحلا ةماقإ يف لصألا

 ارميا اداس ضر ىف تَوَعَسَيَوُإوُسَيَو هلأ وراح يأ ورک رَجاَمَتِإ »

 [س# : ةدئاملا] الا تارة ِفلِخ نم مُهُلُجََأَو مهدي أ تنوار صا

 كلذو « اهوبكترا يتلا مئارجلا فالتخاب مهدحو نيبراحم ا ةبوقع فلتختو
 : يلاتلا وحنلا ىلع

 وفعلا زوجي الو « هرمأ رهتشي ىتح « بلصو لتق : لالا ذخأو مهنم لتق نم -
 . ءاملعلا عامجإب هنع

 . بلصي ملو لتق : لاملا ذخأي ملو مهنم لتق نمو -

 . دحاو نأ يف فالخ نم هلجرو هدي تعطق : لتقي ملو لاملا ذخأ نمو -

 نم يفن « الام ذخأي ملو « لتقي ملو « طقف قيرطلاو سانلا فاخأ نمو -
 . دلب ىلإ يوأي كرت الف « دروطو درشو ضرألا

 ةبوقعلا يف عيونتلل ةيآلا يف (وأ) نأ نم ذوخأم مهتبوقع يف ليصفتلا اذهو
 . "'!امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورم وهو « رييختلل ال اهبيترتو

 . (۲۸۲) مقرب هدنسم ىف يعفاشلا هجرخأ (۱)
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 : نيبراخملا ىلع دحلا بوجو طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 :اهجهأ < طورتق نيرا ىلع قمل قيبطتل طوب

 ماقيو « ًابراحم صخشلا دعي ىتح لقعلاو غولبلا نم دب الف : فيلكتلا ١-

 مدعل ؛ دحلا امهيلع ماقي الو « نيبراحم ناَّدَحُي ال يبصلاو نونجماف . دحلا هيلع

 . اعرش امهنم دحاو فيلكت
 « قارس مهف نيفتخم هوذخأ نإف . ًارهق لاملا اوذخأيو « ةرهاجم اوتأي نأ -؟

 . مهيلع عطق الف « نوبهتنم مهف اوبرهو « هوفطتخا نإو
 . ةقرسلا يف امك ؛ ‹ نيلدع ةداهشب وأ مهرارقإب امإ « نيبراحم مهنوك توبث ۴

 نإف < ارهق هبحاص دي نم هذخأي نأب «زرح يف ذخؤي يذلا لالا نوكي نأ ٤-

 . ًابراحم هذخآ نكي مل « دحأ ديب سيل اکورتم لاملا ناك

 نيبراحلا نع دحلا طوقس : ةثلاثلا ةلأسملا

 مكاحلا نكَمتو هيلع ةردقلا لبق براح ا يناجلا بات اذإ ةبارحلا دح طقسي

 لَ نوبات ت تيل | # : ىلاعت هلوقل ؛ بوتي مث يفتخي وأ برهي نأك ءهنم
 انجاز ناك اي قوبل ع سوة 4 : حكة وع ها ناوم ھاو رقت نأ

 قوقح نأ الإ . لتقلا مّتحتو « لجرلاو ديلا عطقو « دلبلا نع يفنلا نم « هلل

 الف هب قلعت يمدآل قح هنأل ؛ طقست ال لام وأ فرط وأ سفن نم نييمدآلا
 . اهقحتسم اهنع وفعي نأ الإ « نيدلاك طقسي

 دع دكا طقسب افرا يلو ىلإ هنو ةاع ردفا دعب نات ماما
 ۰ . هتبوت يف ًاقداص ناک نإو
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 : دترملا مكحو . اهطورشو « اهفيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 نع عوجرلا هنمو « ءيشلا نع عوجرلا : ةغللا يف ةدرلا : ةدرلا فيرعت - ١

 . مالسإلا

 . لعف وأ « كش وأ « داقتعا وأ « قطنب ًاعوط مالسإلا دعب رفكلا حالطصالا ىفو

 را الا ريبستلاو لقعلاف : اهطورش امأ : اهطورش - "

 : مهنم تعفو اذإ « ةدرلاب هركم وأ « زيمت ريغ ىبص وأ « نونجم ىلع مكحي الف

 لَّدَب نم) : هلي هلوقل ؛ لتقلا وهف : ايندلا ىف همكح امأ : دترملا مكح ٣-
 اار

 نأو « مالسإلا ىلإ ىعديو « باتتسي نأ لتقلا لبق ىغبنيو . '(هولتقاف هنيد

 ناك يذلا يدوهيلا ثيدحل ؛ لتق الإو بات نإف « مايأ ةثالث سبحيو هيلع قيضي

eلالي يسب یا نط نبأ ا سوم يبو كى  

 e باتتسي نأ لبق هقنع تيرضف همالسإ دعب رفك ًالجر ذأ

 . هبر رمأ عجاري وأ « بوتي هلعل « هومتبتتساو « ًافيغر موي لك هومتمعطأف « ًاثالث

 . (ينغلب ذإ ضرأ ملو رضحأ مل ينإ مهل
 . رمألا يلو ىلإ نوكيف ىلاعت هلل قح هنأل ؛ هبئان وأ مامإلا هلتق ىلوتي يذلاو

 . غلبي ىتح - هتدر ةحصب ليق ولو - زيمملا يبصلا لتقي الو

 ديك لا 0 هلوق يف یلاعت دي ل

 و ةو لا فةُهلطعأ تطيح كوا رفا وه تمم هِي نَع
 . [۲۱۷: ةرقبلا] € 06 لأ

 . (56؟:غ) مقرب يراخبلا هاور 01(

 . (۲۸۷/۱۲ حتفلا) رجح نبا ظفاحلا هاوقو . (؟755) مقرب دواد وبأ هجرخأ (۲)

 ١5 مقرب (۷۳۷/۲) أطوملا يف كلام هجرخأ (*)
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 : ةدرلا اهب لصحت يتلا رومألا : ةيناثلا ةلأسملا

 لاب هل لاك ا سارا لور دجاج ام ناك ا لصف ةذولاو

 هلوسرو هللا بسو « مالسإلا ناكرأ نم اهريغو ةالصلا دوحجو « هعاونأ عيمجب

 هل زوجي سانلا ضعب نأ دقتعا نمو . هضعب وأ هلك ميركلا نآرقلا دوحجو « هك

Eنيكرشملا رهاظ نم كلذكو « ةيفوصلا ةالغك هي  
 ضقان باكتراب لصحت يتلا ةدرلا عاونأ نم كلذ ريغو « نيملسملا ىلع مهناعأو

 اهنأ ىري نمم ةيعضولا نيناوقلا ميكحت : كلذ نمو . ةريثكلا مالسإلا ضقاون نم
 . اهل ةيواسم اهنأ وأ ةيمالسإلا ةعيرشلا هب تءاج ام حلصأ

 : يلي اميف ةدرلا اهب لصحت يتلا رومألا رصح نكع هنإف اذه ىلعو
 وأ « ةوبنلا ىعدا وأ « ةكئالملا وأ هلوسر وأ ىلاعت هللا بس نمك : لوقلا ١-

 . ىلاعت هللاب كرشلا اذكو « بيغلا ملع ىعدا

 دمعت وأ « فحصلا ءاقلإ وأ « كلذ وحنو ربقلاو منصلل دوجسلاك : لعفلا -؟

 . كلذ ريغو « نيملسملا ىلع مهتنواعمو « نيكرشملا ةرهاظم وأ « هناهتما

 داقتعا وأ « دلولا وأ ةبحاصلا وأ ىلاعت هلل كيرشلا داقتعا لثم : داقتعالا -

 . هيده نم لمكأ #8 ىبنلا ريغ يده نأ داقتعا وأ « رمخلا وأ انزلا لح

EE COONSقل ميجا اه لوا  

 . نيملسملا نيب أشن هنوكل هلهجي ال هلثمو « هتمرح

 : ةدرلاب ةقلعتملا ماكحألا : ةثلاثلا ةلأسملا

 ؛ هدادتراب مكحي ال هنإف هاركإلا ببسب هتدر بجوي امب قطن اذإ 6 هركملا ١-

 . [105: لحتلا] E روك دن روج ماَّلِإ 8 : ىلاعت هلوقل

 امك « هبئان وأ مامإلل هلتقو « لتق الإو بات نإف مايأ ةثالث باتتسي دترملا -؟

 . كلذ نايب ىضم
 نإو ء هيف فرصتلا نم نكُم ملسأ نف « هلام ىف فرصتلا نم عني دترملا -
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 هول 2 ؟ نيملسلا اه كيبل < ىف لاف دم لقا ةد ىلع تام
 . هتّدر ىلع رقي ال هنأل ؛ رافكلا نم دحأ هثري الو «رفاكلا ثري ال ملسملا نأل

 ىلع لتق اذإ نيملسملا عم نفدي الو« هيلع ىلصي الو لسغي ال دترملا -5

 . هتدر

 لتاقأ نأ ترمأ) : لِي هلوق مومعل  نيتداهشلاب هنايتإب دترملا ةبوت لصحت -ه
 الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع اهولاق اذإف « هللا الإ هلإ ال : اولوقي ىتح سانلا

 ىلإ هتبوتف نيدلا رومأ نم ءيش دوحج ببسب هتدر تناك نمو . ا'!(اهقحب

 . هب رفك امع هعوجرو ؛ ركنأو دحج امب هرارقإ : نيتداهشلاب نايتإلا بناج

 )١( مقرب ملسمو « (15) مقرب يراخبلا هجرخأ )5١؟( .

Ao 





 روذنلاو ناميألا باتك :رشع يناث
 : نيباب ىلع لمتشيو

 :لئاسم هيفو .نامبألا :لوألا بابلا

 : ناميألا فيرعت يف : ىلوألا ةلأسملا

 مهنأل ؛ أنيمي فلحلا يمسو « مّسقلا وأ فلحلا وهو « نيمي عمج : ةغل نامألا

 . هبحاص نيمي ىلع هنيميب مهنم دحاو لك برض اوفلاحت اذإ اوناك

 . هتافص نم ةفص وأ « هللا مسا ركذب هيلع فولحلا ءيشلا ديكوت : اعرشو

 : نيميلا ماسقأ : ةيناثلا ةلأسملا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ اهداقعنا مدعو اهداقعنا ثيح نم نيميلا مسقنت

 ال : لوقي نأك « نيميلا دصق ريغ نم فلحلا وهو : وغللا نيميلا ١-

 نيف ًامسق هب دصقي الو ًانيمب كلذب ديري ال وهو « هللاو ىلبو « هللاو

 : ىلاعت هلوقل ؛ هفالخ رهظيف هقدص نظي ءيش ىلع فلحي وأ « أوغل دلعي

 : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق . ٠ - کناف وَلا ها ڪنول »
 ال : لجرلا لوق يف 4 را ار ڪول » ةيآلا هذه تلزنأ)
 ا (١)(هللاو الكو « هللاو ىلبو « هللاو

 . اهبحاص ىلع مثإ الو
 ممصيو فلاحلا اهدصقي يتلا نيميلا يهو : ةدقعنملا نيميلا -؟

 هذهف « نكمن رمأ ىلع نوكتو « لاعفألا نم لبقتسملا ىلع نوكتو ءاهيلع
 لات ندا راف اا تارت یت نيسان نتا و

 :۸٩[ ةدئاملا] 4 نار دقعاَمب ڪنا کلو کنت فرب هَلْ حددوا 0

 . (451) مقرب يراخبلا هجرخأ )١(
 . اهبجومب ءافولا مدع : نيميلا يف ثنحلا )۲)
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 يتلا وأ « قوقحلا اهب مضهت يتلا ةبذاكلا نيميلا ىهو : سومغلا نيميلا -*

 يهو « بذاك هنأ ملعي وهو ءيشلا ىلع فلحي اهبحاصف « ةنايخلاو شغلا اهب دصقي
 نأ نم مظعأ اهنأل ؛ اهيف ةرافك الو « نيميلا هذه دقعنت الو « رئابكلا نم ةريبك

 درو « اهنم ةبوتلا بجتو . وغللاك ةرافكلا بجوت الف « ةدقعنم ريغ نيمي اهن ألو « رفكت

 E درج عايض اهيلع بترت اذإ اهباحصأ ىلإ قوقحلا

 هلوق اهتمرح ليلدو . هللاب اذايع منهج ران يف مث مثإلا يف اهبحاص سمغت اهنأل
NNO U E 

 ىضر رمع نبا ثيدحلو « [44: لحنلا] # ٌرميِظ ءا دع کوا لیس ندد دص امی

 ‹ نيدلاولا قوقعو « هللاب كارشإلا e : لاق ذي يبنلا نأ امهنع هللا

 نأ لَ ف أ ةيافوولا 1 سومغلا نيميلاو . سفنلا لتقو

 لتقو « هللاب كرشلا : ةرافك نهل سيل سمخ):لاق 8 يبنلا

 ريغب الام اهب عطقي (ةرباص نيمو « نمؤم تّهَبو « قسح ريغب سفنلا
 . )(قتح

 . اهبوجو طورشو نيميلا ةرافك : ةثلاثلا ةلأسملا

 نيميلا ةلحت اهب نوكي يتلا نيميلا ةرافك هدابعل لجو زع هللا عرس : : نيميلا ةرافك ب

 4 کی 2 لوا و # : ىلاعت هللا لاق « مهب ةمحر كلذو « اهنم جورخلاو

 :اهالف اهم ريع اهريغ أرفع قرف لغ قلع نھ آ ): هك لاقو [؟ [؟ : يرحتلا]

 ملو « هنيمب يف ثنح اذإ صخشلا ىلع بجت ةرافكلا هذهو . / 4)( هني نع رفكيلو

 . اهبجومب في

 )١( (5؟98) مقرب يراخبلا هاور .

 سبحيو اهب مزلي اهبحاص نأل ؛ مازلإلاو سبحلا وهو  ربصلا نم ةرباص تيمسو « سومغلا نيميلا يهو (۲)
 مكحلا ةهج نم هل ةمزال نوكتو « اهيلع
 . (؟5514 مقر ءاورإلا) ينابلألا هنّسحو « (557/؟) دمحأ هجرخأ (۳)

 )٤( مقرب ملسمو (17/77) مقرب يراخبلا هجرخأ )٠٠٠١( هل ظفللاو .
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 نيكاسم ةرشع ماعطإ نيب هتمزل نم رّيخيف . بيترتو رييخت اهيف نيميلا ةرافكو
 بوث دحاو لكل نيكاسم ةرشع ةوسك وأ « ماعطلا نم عاص فصن نيكسم لكل
 ائيش دجي مل نمف « بويعلا نم ةميلس ةنمؤم ةبقر قتع وأ « ةالصلا يف هئزجي
 غليه هي ىلاعت هلوقل ؛ مايأ ةئالث ماص ةروكذملا ةثالثلا هذه نم
 سو نفر ةر عاق 26 ل دَقَعاَمي مكسب كلور كي و

 ظ ا راك ةت اصف دىر نسف ةر رورو ر هومر کیله دووم
 ةوسكلاو ا ةرافك تعمجف

 . مايصلا نيبو ةثالثلا هذه نيب بيترتو « قتعلاو

 : نيميلا ةرافك بوجو طورش -؟

 طورشب الإ « اهبجومب في ملو « فلاحلا اهضقن اذإ نيميلا يف ةرافكلا بج ال
 : ىهو « ةثالث

Eفلا نايوة فيس ياا وكت لولا  

 نيميلا دقعنت الو« كلذ نايب ىضم امك لبقتسم رمأ ىلعاهدقع
 يلا هلل هتافص نسم ةفص وأ هئامسأ نم مساب وأ هللاب الإ
 [۸۹ : ةدئاملا] % نارد دقعامب ڪڪ اوبك کو رکنا ف نوغاي ها ا ¥
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 ةرافك الو هنيي دقعنت مل ًاهركم فلح نمف . اراتخم فلحي نأ : يناثلا طرشلا
 . (هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر ) : كب هلوقل ؛ اهيف هيلع

 كرتي وأ « هكرت ىلع فلح ام لعفي نأب « هنيمب ىف ثنحي نأ : ثلاثلا طرشلا
 اا هنيمي ىف ثنح اذإ امأ « ًاراتخم هنيميل ًاركاذ « هلعف ىلع فلح ام
 1 . مدقتملا ثيدحلل هيلع ةرافك الف

 : نيميلا ىف ءانثتسالا ©

 ضقن اذإ « ةرافك الو هيلع ثنح الف « هللا ءاش نإ : هنيمب ىف لاقف فلح نم
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 : غي مل هللا داش فإ لاق فلس خم" ل

 : اهيف ثنحلاو نيميلا ضقن ©

 دقو . ةرورض وأ ‹ ةحلصمل هضقني دق نكل « نيميلاب فلاحلا يفي نأ لصألا

 اهيف ثنحلاو ‹ نيميلا ضقن ميسقت نكميو . قبس امك كلذ ةرافك هل عرش

 : ىلاتلا وحنلا ىلع « هيلع فولحلا بسحب

 نك يسار كرت ىلع كلح O اهنا نينا نعش ووك ف1
 ؛ ارمخ نبرشيل فلحي نأك « مرحم لعف ىلع فلح وأ « همحر لصي ال نأ فلح

 . ةيصعم ىلع فلح هنأل ؛ ةرافكلا همزلتو « هنيي ضقن هيلع بجي انهف

 كرتاوأ جاو لف ىلع فح ولا اسك اح دملا ی قوكي نأ ع

 ةلاحا هذه يف هفلح نأل ؛ نيميلا ضقن هيلع مرحيو « ءافولا هيلع بجو « مرحم

 . هدابع هب هللا فلك امل ديكأت

 . هكرت وأ حابم لعف ىلع فلح اذإ كلذو : ًاحابم نيميلا ضقن نوكي نأ -*

 : ةعونمملاو ةزئاجلا ناميألا ضعبل روص : ةعبارلا ةلأسملا

 . هتافص نم ةفصب وأ « هللا مساب اهيف فلحي ىتلا ىه ةزئاجلا نيميلا نإ

 نبا ثيدحل ؛ . . هئايربكو هتمظعو : وأ هللا هجوو : وأ هللاو : لوقي نأك

 ريسي وهو باطخلا نب رمع كردأ لي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع

 نم « مكئابآب اوفلحت نأ مكاهني هللا نإ الأ) : لاقف هيبأب فلحي « بکر يف
 هللا وا نبا ثيدحلو < CTE كا فلا اا ناك

 ل كلا "!(بولقلا بّلقمو ءال : كو ىبنلا نيمي تناك) :لاق امهنع

 :ىلاعت هلوقل؛ هارد يري ادع اسف كالا بف لاق
0000 

  3أوُحَمقَأَو  € pe e rلحنلا] :۳۸[ .

 YY) يذمرتلا حيحص) ينابلألا ةححصو 5 )۳۰۹4/۲( دمحأو « (ofY\) مقرب يذمرتلا هاور 01(

 . )١1555( مقرب ملسمو « )571١0( مقرب يراخبلا هاور (۲)
 . (5514) مقرب يراخبلا هاور (۳)
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 : ةعونمملا ناعألا نمو

 هللادبع ثيدحل ؛ . . ةنامألاو « كتايحو : هلوقك « ىلاعت هللا ريغب فلحلا ١-
 هللاب فلحليف ًافلاح ناك نمف) : لاق كلي ىبنلا نأ ء امهنع هللا ىضر رمع نبا
 ا و وأ

 هللا لوسر نم وأ هللا نم ءيرب هنأ وأ« ىنارصن وأ يدوهي هنأب فلحلا -؟
 نم) : لاق هي : |

 ناك نإو « لاق امك وهف ًابذاك ناك نإف « مالسإلا نم ءيرب ينإ : لاقف فلح
 . (0(ًلاس مالسإلا ىلإ عجري نلف ًاقداص

 لاق : لاق همي ةرمس نب نمحرلادبع ثيدحل ؛ توغاطلاو ءابالاب فلحلا -؟

 . 7 (مكئابآب الو « يغاوطلاب اوفلحت ال) : هل

 “وترا م يبنلا نأ هس هيبأ نع ةديرب ثيدحل ؛ هلعفف اذك لعف نإ يي وڏ 12

 )١( مدقت دقو « هيلع قفتم .

  (۲)مقر يئاسنلا ننس حيحص) ينابلألا هححصو « )1/۷( يئاسنلاو « )10۸( مقرب دواد وبأ هجرخا

. (oY) 

 . )۸€) مقرب ملسم هاور )۳(



 :لئاسم هيفو .روذنلا :يناثلا بابلا

 : همكحو < هتيعورشمو « رذنلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 :رذنلا فيرعت - ١

 . كسفن ىلع هتبجوأ اذإ اذك ترذن : لوقت « ناجيإلا : ةغل رذنلا

 . ىلاعت هلل ًائيش هسفن راتخم فلكم مازلإ : ًاعرشو

 ٣- همكحو رذنلا ةيعورشم :

 . كلذ ىلع ةلدألا نم هركذ يتأيس امك « عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب عورشم رذنلا

eهللا يضر رمع نبا ثیدحل ؛ بحتسم ريغ هوركم هنااا  

 نم هب جرختسي اغنإو ًاكيش دري ال هنإ) : لاقو رذنلا نع ىهن ب ىبنلا نأ امهنع

 جرحيف « عرشلا لصأ يف همزلي ال ءيشب هسفن ur (١)(حيحشلا

 . رذن الب ريخلا لعف ملسملا نم بولطم هنألو « كلذب اهلقثيو « هسفن

 : ىلاعت هلوقل ؛ هب ءافولا هيلع بجو ةعاط لعفرذن اذإ هنأ الإ

 هلوقو « :۲۷٠[ ةرقبلا] # AE فردن ET EG EOS ا $

 ةشئاع ثيدحلو « [۷: ناسنإلا] 4 الوتس رەس ناکامو نواكور كاب نو 0 يا

 نأ رذن نمو « هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم) : لاق هِي يبنلا نأ اهنع هللا يضر

 ع ذاق هللا ي

 لدف « هب ءافولاب يب رمأو « مهيلع ىنثأو رذنلاب نيفوملا لجو زع هللا حدم دقف

 يهنملا نأو « يرحتلل ال ةهاركلل وه اغإ فج ىبنلا نع مدقتملا يهنلا نأ ىلع كلذ

 ‹ بجاوف همزل نمل هزاجنإو « هب ءافولا امأو . هيف لوخدلاو رذنلا ءادتبا وه هوركملاو هنع

 ‹ ىلاعت هللا ريغل هفرص زوجي ال ةدابعلا عاونأ نم عون رذنلاو . هناحبس هلل ةعاطو

 . هللاب ذايعلاو «ربكأ ًاكرش ىلاعت هللاب كرشأ دقف « هوحنو يلو وأ ربقل رذن نمف

 )١( هل ظفللاو « (۱۹۳۹) مقرب ملسمو « (1797) مقرب يراخبلا هاور .
 )۲( مقرب يراخبلا هاور )1395( .
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 : هظافلأو ءرذنلا طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 حصي الف « راتخم لقاع غلاب صخش نم الإرذنلا حصي ال : رذنلا طورش ١-
SRعفر) : كه ا ا  

 NE هللا نإ) : هَ هلوقلو .ثيدحلا (: (. . . ةثالث نع ملقلا

 و انوع اردا (. . . اطخلا

 ««اذك لعفأ نأ ىلع هلل» : لوقي نأ هظافلأو رذنلا غيص :رذنلا ظافلأ -؟

 .رذنلا ركذب اهيف حرصي يتلا ظافلألا نم كلذ وحنو . «اذك رذن يلع» : وأ

 : رذنلا ماسقأ : ةثلاثلا ةلأسملا

 : حيحصلا ريغو حيحصلا ر ذنلا ١-

 أ« حيحص ريغو حيحص رس ا ب ربو يسرا رذنلا مسقني

 . دقعنم ريغو دقعنم وأ « عونمو زئاج
 اهب برقتي « ةبرقو ةعاط ناك اجار ف خص رال نوكيف

 . ىلاعت هللا ىلإ رذانلا

 ىلاعت هلل ةيصعم ناك اذإ : ءافولا بجاو الو دقعنم الو حيحص ريغ نوكيو
 وحنو «رمخلا برشي نأ وأ « لتقي نأ رذن وأ « ءايبنألا وأ ءايلوألاو روبقلل رذنلاك

 . هب ءافولا مرحيو « دقعني ال رذنلا اذه نإف « يصاعملا نم كلذ

 : ديقملاو قلطملا رذنلا -؟

 طر ىلع هقيلعت نود ءاذغبا نصصتشلا متلب ىذلا وه ::قلطكا ردا لأ
 نأ يلع هلل : صخخشلا لوقي نأك « ببس ريغل وأ ةمعن ىلع هلل أركش عقي دقو
 هب ءافولا بجيف . اذك موصأ وأ اذك يلصأ

 : لوقي نأك « ءىش لوصحو طرش ىلع اقلعم ناك ام وهو : دّيقملا رذنلا -ب

 دنع « هب ءافولا مزلي اذهو . اذك ئلعف . يبئاغ مدق وأ ء يضيرم هللا ىفش نإ

 . هبولطم لوصحو « هطرش ققحت
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 : هماكحأو رذنلا عاونأ : ةعبارلا ةلأسملا

 ىلإ « همدع نم هب ءافولا موزلو « هيلع ةبترتملا ماكحألا 0و ولا

 ةرافك همزيلف < ءاقيبلا ا رذن ىلع هلل : هلوق وحن : 5 ذنلا - ١

 لوسر لاق : لاق ةا رماع نب ةبقع ثيدحل اديقم وأ اقلطم ناك ءاوس + نم

 . 17(نيمب ةرافك مسي مل اذإ رذنلا ةرافك) : كلي هللا

 لعف نم عنملا هب دصقي طرشب هرذن قيلعت وهو : بضغلاو ٍحاَجْللا رذن -

 مل نإ وأ ء كتملك نإ : هلوقك « بيذكتلا وأ قيدصتلا وأ هيلع لمحلا وأ ءيش

 وأ « جحلا يلعف ًابذك ناك نإ وأ « ًاحيحص ربخلا اذه نكي مل نإ وأ ء كب ربخأ

 , هنم عنملا وأ ءيش لعف ىلع ثحلل نيميلا جرخم جراخخ رذنلا اذهف « . . قتعلا

a LELE 

e 2نير ر ذنلا  
 ار

 اذإ .بطخي #8 يبنلا امنيب : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل ؛ هيف

 الو سمشلا ىف موقي نأ رذن ليئارسإ وبأ : اولاقف « هنع لأسف مئاق لجرب وه

 و و و نار لكم الو طعس

 ا"! (هموص متيلو

 رذنلاو ءرمخ برش رذنك « ةيصعم لعف رذني نأ وهو : ةيصعملا رذن ٤-

 ردنلا اذهف « رحنلا مويو « ضيحل ا مايأ موصو « تاومألا نم روبقلا لهأل وأ « روبقلل

 دواد وبأ هاور ام هديؤي نکل « هريغ هفعضو « بیرغ حيحص نسح : لاقو ۰ )۱٥۲۸( مقرب يذمرتلا هاور (۱)

 . ٤١/۸( مالسلا لبس : رظنا) هيلع هفقو ةمئألا حجرو « سابع نبا ثيدح نم هوحنب (8877) مقرب
 : (15١:ه) مقرب ملسم هأور )۲(

 .(500) مقرب يراخبلا هاور (9)
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 3 يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل « هب ءافولا بجي الو دقعني ال

 لاح ىف حابت ال هللا ةيصعم نأل ؛ (هصعي الف هللا يصعي نأ رذن نمو) : لاق
 . ةرافك هب همزلي الو « لاوحألا نم :

 اوت“ ؛ جحلاو مايصلاو ة ةالصلا لعف رذنك « ةعاطلا رذن وهو رربتلا رذن -ه

 دنعو ؛ ًاقلطم ناك نإ هب ءافولا بجيف « ءيش لوصح ىلع ًاقلعم مأ « اقلطم ناكأ

 لج ىبنلا نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدحل ؛ اقلعف ناك نإ طرشلا لوصح

 | 1 . (7(هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم) : لاق

 هب ءافولا زوجي ال يذلا رذنلا نم روص : ةسماخلا ةلأسملا

 : اهنم ء روص يف ققحتي اذهو ةيصعملا رذن وه هب ءافولا زوجي ال يذلا رذنلا نإ

 نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل ؛ ضيحلا مايأ موص وأ رمخلا برش رذن ١-

 . (هصعي الف هللا يصعي نأ رذن نمو) : لاق ٍةدَي يبنلا

 وأ « يبئاغ در نإ « نالف يديس اي : لوقي نأك تاومألل عقي يذلا رذنلا -؟

 تيزلا وأ عمشلا وأ ماعطلا وأ دقنلا نم كلف « يتجاح تيضق وأ « يضيرم يفوع

 ال وهو« قولخملل رذن هنأل ؛ هللاب ذايعلاو ربكأ كرش وهو « لطاب اذهف . اذكو اذك

 . هلل الإ نوكت ال ىهو « ةدابع رذنلا نأل ؛ زوجي

 هل يت ع هيمان رب aS اذإ حا“

 . مدقتملا ثيدحلل ؛ ةيصعم يف رذن الو ‹ ةيصعم هنآل ؛ حلاصملل

 )١( ص يف قبس دقو « يراخبلا هاور )۳۹۲( .

  (۲)ص يف قبس دقو « يراخبلا هاور )۳۹۲( .

 موه





 دبصلاو . حئابذلاو , ةمعطألا باتك :رشع ثلاث

 : باوبأ ةثالث ىلع لمتشيو

 :لئاسم هيفو .ةمعطألا يف :لوألا بابلا

 : اهيف لصألاو اهفيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 نم هب ىذغتيو ناسنإلا هلكأي ام وهو « ماَعَط عمج ةّمعطألا : اهفيرعت ١-
 . هبرشي وأ اهريغو تاوقألا

 انو ةنمعط الا نفي لد اه ةفرعم ىف ةيعرشلا ةدعاقلا ىل اهيف لصألا -؟

 نکی نالا یه مط يعط لع مَرَحُمَل إو ف دج ل :y یلاعت هلوق نم مرحب
 ريع طا Oe اًمَسْفَوأ ا سج ها رينج م ا TS کک

 : ىلاعتو هناحبس هلوق نمو « [145: ماعنألا] # ريدر وع كبر نۇ واعر اج

 : ىلاعت هلوق نمو « :٠١۷[ فارعألا] # َتيحلا ر هلع مر و تبار ھل لو $

 دارملاو . :٣۲[ فارععألا] € قر ران تبي ا5 ووایی يكلم هزر سلق #

 ‹«ناسنإلا هب ىذغتي ناك امل ماعطلا نأل ؛ هيهتشتو سفنلا هبيطتست ام : تابيطلاب

 نوكي ثيبخلاو « ابيط هرثأ نوكي بيطلا ماعطلاف « هقالخأ ىلع سكعني هرثأ نإف

 ثيبخلا ِمّرَحَو ‹ معاطملا نم بيطلا هناحبس هللا حابأ اذل ؛ كلذ نم دضلا ىلع

 . اهنم

 : ىلاعت لاق اذلو ؛ 0 عراشلا همرح ام الإ « لحلا ةمعطألا يف لصألاف

 [114: ماعنألا] € هلا زر ططآام لإ ڪمرا لَصَف رهو ©

 : ةثالث رومأ ىلع المتشم ليصفتلا اذه ءاج دقو

 ١- حابملا ىلع صنلا .
 . مارحلا ىلع صنلا -؟
 . عراشلا هنع تكس ام -۳

 دحو « اهوعيضت الف ضئارف ضرف هللا نإ) : هلوقب كلذ كي ىبنلا نيب دق
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 مكل ةمحر ءايشأ نع تكسو « اهوكهتنت الف ءايشأ مّرحو « اهودتعت الف ًادودح

 (١)(اهنع اوثحبت الف نايسن ريغ نم

 : هتحابإو « هلح ىلع عراشلا صن ام : ةيناثلا ةلأسملا

 ‹ حابم هنإف هيف ةرضم ال رهاط ماعط لك نأ : ةدعاقلاو كلذ ىف لصألاو

 . ةيرحبو ةيرب : نيعون ىلع تاناويحلاو

 ؛ رحبلا يف الإ شيعي ال ناويح لك وهو : يرحبلا ناويحلا : الوأ

 مس هيف ام الإ ءرحبلا تاناويح نم هريغ اذكو ةفلتخلا هعاونأب كمسلاك

 ارذقتسم ًاثبختسم ناك ام رحبلا ماعط نم مرحي اذكو ‹ ررضلل مرحي هنإف

 نآلو « اتبختسم هنوكل ؛ حاسمتلاكو « هلتق نع ىهنلا نم ءاج ام عم « اا

 ٠١۷[ : فارعألا] € ثيل اره يلع ورو © : ىلاعت هلوق مومعل . هب سرتفي ابان هل

 روجي « هبش و ءاوسو « هريع وأ ملسم هداص ءاوس يرحبلا ناويحلا لكأ روجيو

Eىلاعت هلوقل ؛ ةيكذت ىلإ جاتحي ال يرحبلا ناويحلاو . نكي  : 

 يضر ساب لاق . [۹: ةدئالا] # E ماعطورح لا دص ل لجأ ©

 ا او او وعلا

 بكرن انإ « هللا لوسر اي : لاقف « كلي هللا لوسر لجر لأس : لاق لاي ةريره

 ؟)(هتتيم حلا « ءؤام روھلا وه ا نع هللا لوسر ا

 )°1 - يدع 00

 : ةروكذملا ةي الا كت )٤/ly )۲۷۰ ينطقرادلا هجرخأ (۲)

 59( مقرب يذمرتلاو « )۳۸١( مقرب هحام نباو « (59) مقرب يئاسنلاو « (15/1) دواد وبأ هجرخأ (۳)

 هححصو « مهريعو )١40/1( كردتسملا يف مكاحلاو « (١٠ص) ًاطوملا يف كلامو « حيحص نسح : لاقو

 . (08 مقر يئاسنلا ننس حيحص) ينابلألا

AA 



 دلع ىصوضتلا ىلا ناويان لاا و + ىربلا تاويل ايا
 1 يتالا يف هصيخلت

 ish عا لاو »# : ىلاعت هلوقل : ماعنألا (أ

Eهناحبس هلوقو«[ [ه : لحتلا]  : # NESا تلجأ ودولاب اتوا اوم ما  

 E ماعن لإ ةميهبب دوصقملاو 1 :٠[ ةدئاملا] # رك رڪ ےس اتاما إ ر لایه کھ

 5 منغلاو رقبلاو

 تلا ىهت) لاق 2 هللا يضر هللادبع نب رباج ثیدحل : ليخلا (ب

 ١7 (ليخلا موحل يف صّحخرو ءرمحلا موحل نع ربيخ موي ليَ
 ا ) : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل : بضلا )ج

 نم سيل هنكلو « لالح هنإف اولك) : قلي هلوقو . 7( هلو هللا لوسر ةدئام

 . 7(يماعط

 أر ا هلی ةداتق ی ورب يك يوا رامحلا د

 : لاق (؟ءيش همحل نم مكعم له) : لل ىبنلا لاقف « هرقعف ًايشحو ًارامح

 )4 اهلكأف « اهذخأف < هلجر انعم

 ثعبو « حلوا EES هنأ هیس سنأ هاور امل : بنرألا (ه

 .٠ هلبقف هِي يبنلا ىلإ اهكروب
 هلع هللا ا لل لَم رباج ىور امل : عبضلا (و

 ظفاحلا لاق للا يأ.( اف اذإ شبك هيف لعجيو ديص وه) : لاقف

 )١95١(. مقرب ملسمو ( oo) ) يراخبلا هج رح ١

 . )۱۹٤٥( مقرب ملسمو « ( (o1۷) مقرب يراخبلا هاور ۲

(۱) 
(۲) 

 )١955(. مقرب ملسمو < (/ا51/ مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم (۳)

 )11١95(. مقرب ملسمو ( (777/7)يراخبلا هاور : هيلع قفتم )٤(

 (٥)
(٦) 

 ٥ مقرب ملسمو ؛ )۳1/7( يراخبلا هاور : هيلع قفتم ) 4۳) .

  2مقرب ا )١  01مقرب هجام 00 لاقو )۳۰۸۵(

۳۹۹ 



 . «اهب سأب ال ثيداحأ عبضلا لح يف درو دقو» : رجح نبا

 لكأي لي هللا لوسر تيأر) : لاق « ليَ ىسوم وبأ ىور امل : جاجدلا (ز

 يف لعد ‹ تابيطلا نم امهنأل ؛ طبلاو زوألا جاجدلاب قحليو . 0 (جاجد مح

 [4: ةدئاملا] € ل # : ىلاعت هلوق

 لكك يبنلا عم انوزغ) : لاق ْمِإَمَي ىفوأ يبأ نب هللادبع ثيدحل : دارجلا (ح

 . (دارجلا هعم لكأن انك « اتس وأ تاوزغ عبس

 : هيرحت ىلع عراشلا صن ام : ةثلاثلا ةلأسملا

 ال ‹ ةرضم هيف رذقتسم سجن ماعط لك نأ : ةمعطألا نم مرحي اميف لصألاو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع كلذو « هلكأ زوجي
 يف تدرو ءايشأ ةرشع يف ةروصحم هللا باتك يف ماعطلا نم تامرحملا ١-

 ل وقح هوب کارت امروز روا مدمني رک تّ تمرح # : ىلاعت هلوق

 ۴: ةدئامل] 4 بصالح ةٌوبَكَداَماْإ ْمَْئلاَلَحَأآَمَت حي ٌةَحيِطتلاَو ةيدرتملاو

Sinhaبسس  

 رطضملل زوجتو « ةيذغتلا ثبخو نقتحملا مدلا ببسب ةرضملا نم اهيف ال تمرحو
 . لالح امهنإف « دارجلاو كمسلا : ةتيملا نم ىنثتسيو « ةجاحلا ردقب

 ىرخأ ةيآ يف ىلاعت هلوقل ؛ مارح هنإف « حوفسملا قا اا

 يفو « محللا للخ ىف مدلا نم ىقبي ام امأ« [46: ماعنألا] € اح و

 . لاحطلاو دبكلاك ؛ مدلا نم هلحب عرشلا ءاج ام اذكو « حابمف « حبذلا دعب قورعلا

 دقو « ةغلابلا ب ا E ok ريزنخلا محلو -

Eركو#  Eد نأ کل |:  RS EEواڪ  

 . ٠٤١[ : ماعنألا] 5 دب fee اًمَسف وأجر رهو ریز

 . (0074/5) : يرابلا حتف (۱)
 : (1559) مقرب ملسمو < (هما1/) مقرب يراخبلا هاور هيلع قفتم )۲(

 . (۱۹۲) مقرب ملسمو « (5496) مقرب يراخبلا هاور (؟)
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 هيف امل مارح اذهو « ىلاعت همسا ريغ ىلع حبذ يأ : هب هللا ريغل لهأ امو -

 . ىلاعت هللا ريغل اهفرص زوجي ال ةدابع حبذلا نإف ؛ ديحوتلل يفانملا كرشلا نم

 . [؟ : رثوكلا] # رو رل لص 7 : لجو زع لاق امك
 . دصق ريغب وأ ًادصق امإ « تومتف قنخت يتلا يهو : ةقنخنملاو -

 . تومتف « ليقث ءيش وأ اصعب ٍبَرْضُت يتلا يه : ةذوقوملاو -

 . تومتف « لاع ناكم نم ىدرتت يتلا يه : ةيدرتملاو -

 . اهلتقتف « ىرخأ اهحطنت يتلا يه : ةحيطنلاو -

 لكأيف . بلك وأ دهف وأ بئذ وأ رم وأ دسأ اهيلع ودعي يتلا يه : عبسلا لكأ امو -
 « ةايح هبو « ةريخألا ةسمخلا هذه نم كردأ امف . كلذ ببسب تومتف «اهضعب

 . [ ةال] 4 ريَكَوَماَّلِإ : ةروكذملا ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل ؛ لكألا لالح هنإف « يكذف
 اوناكو ‹ ةبعكلا لوح ةروصتم تاك نا و بعضنلا ناكا امو -

 يذلا كرشلا نم كلذ نأل ؛ اهلكأ لحي ال هذهف « اهدنع نوحبذي ةيلهاجلا ىف

 و لال لآ ا اک للا ةيزع
 : اضيأ ةمعطألا نم مرحيو

 ؛ تارّتفملاو تاركسملا رئاسو « رمخلاو « مسلاك : ةرضم هيف ام -؟

 : لجو زع هلوقو « [140:ةرقبلا] € مكلفا لاؤديابْوفْلتاَلَو # : ىلاعت هلوقل
 . [۲۹: ءاسنلا] € ڪا اول قالو 0

 هللا لوسر لاق : لاق يَ يثيللا دقاو يبأ ثيدحل : ىحلا نم عطق ام -۴

 . !"!(ةتيم وهف ةيح يهو ةميهبلا نم عطق ام) : لي
 تاناويح نم - شهنت يأ - اهبانب سرتفت يتلا يهو : مئاهبلا عابس -4

 يم ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدحل ؛ بلكلاو دهفلاو رمنلاو بئذلاو دسألاك ؛ربلا

 : كلو هلوقلو أ"! (عابسلا نم بان يذ لك نع لَو هللا لوسر ىهن) : لاق

  هنسحو )١580( مقرب يذمرتلاو « (5868) مقرب دواد وبأو )/918(  دتسملا يف دمحأ هاور (1)
 . (11417/ مقرب يذمرتلا حيحص) ينابلألا خيشلا ا
 )4۳۲( مقرب ملسمو « )٥٥۳۰( مقرب يراخبلا هاور )۲(

۰| 



 . "!(مارح هلكأف « عابسلا نم بان يذ لك)
 ةأدحلاو رقصلاو زابلاو باقٌعلاك ؛ اهبلخمب ديصت يتلا يهو : ريطلا عابس -ه

 نع هيب هللا لوسر ىهن) : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحلا ؛ ةموبلاو

 ا"! (رويطلا نم بلخم يذ لك نعو « عابسلا نم بان يذ لك
 ام ثبخل ؛ بارغلاو مخّرلاو رسنلاك : فيجلا لكأي ام رويطلا نم مرحيو -

 . هب ىذغتي
 ثيدحل ؛ ةأدحلاو ةرأفلاو برقعلاو ةيحلاك : هلتق بدت ناويح لك مرحي -۷

 نهلك باودلا نم سمخ) : لاق هيي هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع
 بلكلاو « ةرأفلاو ٠ يرقعلاو « ةأدحلاو « بارغلا : و ا

 . ةردقتسم ةثبختسم اهنوكلو « '') (روقعلا

 موحل نع ربيخ موي ىهن هلي يبنلا نأ) : رباج ىور امل ؛ ةيلهألا رمحلا -۸

 ()(ةيلهألا رمحلا

 ؛ لحنلاو روبنزلاو نابذلاو ةيحلاو ةرأفلاك : ةمعطألا نم ثبختسي ام -4

 . [167: فارعألا]# َتينَبَحْلاْم هع ورو » : ىلاعت هللا لوقل

 هللا يضر رمع نبا ىور امل ؛ ةساحنلا اهلكأ رثكأ يتلا يهو : : ةلالجلا ٠

 لبإلا كلذ ىف ءاوسو (ةلالجلا لكأ نع ويي هللا لوسر ىهن) : لاق امهنع
 تمعطأو « تاساجنلا نع ًاديعب تسبح اذإف « اهوحنو جاجدلاو منغلاو رقبلاو

 دارأ اذإ ًاثالث اهسبحي امهنع هللا ىضر رمع نبا ناكو . اهلكأ لح « تارهاطلا

 كلذ نمرتكا سبح : ليقو# اهلكأ

 ١( مقرب ملسم هجرخأ )1939(.

 ‹ هبلخمب دلجلا بلخي رئاطلا نأل ؛ ناسنالل رفظلاك عبسلاو ريطلل بلخملاو . )5*١9( مقرب ملسم هاور 0

 . هقزميو هعطقي : يأ

 .(1194) مقرب ملسمو ؛ )۱۸۲۹( مقرب يراخبلا هاور (۳)

 . (1441) مقرب ملسمو « )٥۲۰٤( مقرب يراخبلا هاور (4)
 ليلغلا ءاورإ رظنا : حكم ووو )۳۱۸4( مقرب هحام نباو ¢ )°۷۸( مقرب دواد ستا هاور هز

 )١5:5/0(.



 : عراشلا هنع تكس ام : ةعبارلا ةلأسملا

 يف لصألا نأل ؛ لالح وهف« هيرحتب صن دري ملو « عراشلا هنع تكسام

 ایج ضر فام رڪ وځی داو اوه# : ىلاعت هلوق اذه ىلع لد« ةحابإلا ءايشألا

 يف هللا لحأ ام) : لاق ا هللا لوسر نأ لیس ءادردلا يبأ ثيدحو« [س4 : ةرقبلا ]

 ا ل ل ا

 . 17 د4: ےم] € اس كرن کمو : التو « ًائيش ىسنيل نكي مل هللا نإف « هتيفاع

 : هلكأ هركي ام : ةسماخلا ةلأسملا

 ؛ ةهيرك EE AR ا لكأ هرکی

 نه لكأ یم (: لاق ا هللا نأ ليي ا ثيدحل ؛ ؛ ةدابعلاو

 نيل ا ااا اندجسم نبرقي الف ةنتنملا ةرجشلا هذه

 نإف . (اهحير بهذي ىتح) : ةياور يفو « موشلا ةرجش : ينعي (سنإلا

 نب رمع لوقل ؛ امهلكأب سأب الف ءامهحير بهذي ىتح نيتلقبلا نيتاه َحّبَط

 هللا يضر رباجل ةياور يفو . 7( ًاخبط امهتميلف امهلكأ نمف) : نیم باطخلا

 . (؟7(هئيث الإ ينعي هارأ ام ) : امهنع

 : لكألا نال : ةسداسلا ةلأسملا

 : يهو « اهيلع صرحلا ىغبني ان ںادآ لكألل

 ١- لاق يم ةملس ىبأ نب رمع ثيدحلا : لكألا ءادنتبا دنع ةيمستلا :

 اما دلل كيني ع ىف ًامالغ تنك  » Eلاقف

  (0)مكاحلا هجرخأ )  (vo6/Y)يبهذلا هقفاوو « هححصو .

 . (0554) مقرب ا (5155؟) مقرب يراخبلا هاور 1
 (o۷) ) مقرب ملسم هجرخأ (*

 . )۲۸۰/۸( لوصألا عماج 1



 ياس ورمل جراما لَو هللا لوسر يل
 اروي طل غلا

SCN a 

 هسلاجُم نأ ملع اذإ الإ « ًاضيأ قباسلا ثيدحلل : صخشلا يلي امم لكألا -

 ؛ ةعصقلا ىحاون نم ذئنيح لكأي نأ سأب الف « كلذ هركي الو ء ىذأتي ال

 لاق « ماعط ىلإ هلي يبنلا اعد يذلا طايخلا ةصق يف فَي ا
 وأ . '(ةعصقلا يلاوح نم ءابدلا عبتتي - كِل يبنلا ينعي - هتيأرف) : سن
 تاس ايا او او او منام
 . ادحأ كلذب ذؤي مل ام , همامأ سيل امم ذخألا هل زوجيف

 فل هللا لوسر ناك : لاق اَ ةمامأ يبأ ثيدحل : هرخآ يف دمحلا -؛

 يمل فراس سلا دك دي هل ديك < ولا

 نأ دبعلا نع ىضريل هللا نإ) : وَ هلوقلو « "7(انبر هنع ىنغتسم الو « َعْدَوُم
 عدت عا ير را٠ هيلع همسك ةلكألا كأن

 هللا يبن لكأ ام) : لاق همي كلام نب سنأ ثيدحل : رفُسلا ىلع لكألا -
 ىلعف : ةداتقل تلقف : لاق « قّقَرُم هل ربح الو . ةجّركس ىف الو ناوخ ىلع و
 E قع ىلع لاف ؟نولكأي اوناك ام

 اي تلق : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدحل : ائكتم لكألا ةيهارك -5

 هسأرب ىغصأف « كيلع ا هنإف ء ائكتم -كادف هللا ينلعج- ل لس

 الو ةعصقلا ىحاون يف كرحتت : شيطت ىنعمو . (؟077) مقرب ملسمو « (195/5) يراخبلا هاور (1)

 . )٥۳۷۹( مقرب يراخبلا هجرخأ (۲)

 . ةعاطلا كورتم ريغ : (عدوم ريغ) ىنعمو . (ه169) مقرب يراخبلا هأور )۴(

 . )۷ ۳۴) مقرب ملسم هجرخأ )€)
 ۰ و ياعم a يل اع و e ر يراخبلا هاور هز

 + ةنيعم یھ ىلع درک معلا ةدا نم هنأل تارشا ىلع لكلا ةكرت ناك امرؤ ا

 . اضيأ ةجركسلا يف كلذ لاقي اجرو
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 .دبعلا لكأي امك لكآ لب « ال) : لاق« ضرألا هتهبج بيصت نأ داك ىتح

 هللا لوسر لاق : لاق ُهاَمَي ةفيحج ىبأ ثيدحلو « '(دبعلا سلجي امك سلجأو

 . !!(ائكتم لكآ ال ينإ) : نك

 ام) : لاق هلی ةريره ىبأ ثيدحل : هلكأ ديري ال يذلا ماعطلا بيع مدع -ا/

 . "7 (هكرت الإو ‹ هلكأ هاهتشا نإ ‹ طق ًاماعط لي هللا لوسر باع

 ثيدحل : ةعصقلا طسو نم لكألا ةيهاركو ةعصقلا بناوج نم لكألا -۸

 :  3و ٤
 . ؟!(اهطسو يف لزنت ةكربلا نإف , اهطسو نم اولكأت الو اهبناوج نم اولك)

 نيم كلام نب بعك ثيدحل : لكألا دعب اهقعلو « عباصأ ةثالثب لكألا -9

 . */(اهَقَعْلَي ىتح هدي حسم الو « عباصأ ةثالثب لكأي كلي يبنلا ناك) : لاق

 ةمقل تطقس اذإ) : هل 08 ٠- هلوقل : رثانت وأ ماعطلا ءانثأ هنم طقس ام لكأ :
 اا

 , ناطق اهعدي الو , اهلكأيلو « ىذألا اهنع طميلف مكدحأ

 ثيدحلا يف يَ سنأ لوقل : اهقعلو اهيف لكأي ىتلا ةعصقلا حسم ١-

 د اس ءاهحسف : ينعي ( ةعصقلا َتْلْسَت نأ - :

 ارم

 طوؤانر ألا هححصو «٦ هص دهزلا يف دمحأو « )۲۸٦/۱١-۲۸۷( ةنسلا حرش ىف يوغبلا هجرخأ )١(

 . (ةنسلا حرش ةيشاح) لسرم دهاشب
 . )٥۳۹۸( مقرب يراخبلا هاور (۲)

 . )5١374( مقرب ملسمو « (2404) مقرب يراخبلا هاور (*)
 نباو « (۳۷۷۲) مقرب دواد وبأو « حيحص نسح : لاقو )18١5( مقرب يذمرتلاو « )۲۷۰/١( دمحأ هاور )٤(

 . )° مقرب هجام نبا ننس حيحص) ينابلألا هححصو « (۳۲۷۷) مقرب هجام

 )٥( مقرب ملسم هاور )۲۰۳۲( .
 . (۲۳۰۵) مقرب ملسم هجرخأ (3)
 . (۲۰۳۲۳) مقرب ملسم هجرخأ (۷)



 :لئاسم هيفو .حئابذلا ماكحأ :يناثلا بابلا

 : اهمكحو . ةيكذتلا عاونأو . اهانعم : ىلوألا ةلأسملا

 : حئابذلا فيرعت-١

 ردم يع حيد م وللا ةغل

 حيد ىلا ::ةيكذدعلاو يعرش هجو ىلع هتيكذت تمت يذلا ناويحلا : ًاعربتو

 رقع وأ « هئيرمو هموقلح عطقب « هيلع رودقملا لوكأملا يربلا ناويحلا -رحن وأ-
 حرجلا : هانعم ٌرقعلاو . اهنم هيلع رودقملا ريغ عنتمملا

 ىلع هتيكذت تمت يذلا ناويحلا هب داري حبذلا نإ ثيحو : ةيك ذتلا عاونأ -؟

 ‹ ناويحلا لكأ حيبت يتلا ةيكذتلا عاونأ نايب بسانملا نم هنإف ؛ يعرشلا هجولا

 : ةيكذتلل فلاسلا فيرعتلا نم حضتي امك ٠ ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت يهو

 . طورشب ناويحلا نم ا حبذلا : الوأ

 ةنونسملا ةيكذتلا وهو « قنعلا لفسأ يهو « ناويحلا ةّبل عطق وهو : رحنلا : ايئاث

 . [:رثركلا]# َرَحلَو َكَبَرِلَلَصَف # : ىلاعت هلوقل ؛ لبإلل
 هحرجب « ماعنألاو ديصلا نم هيلع رودقملا ريغ ناويحلا لتق وهو : رقعلا : ًاثلاث

 دن : لاق ليم عفار ثيدحل ؛ همسج نم ناكم يأ يف ةبللاو قلحلا ريغ يف

 مكيلع دن ام) : ا هللا لوسر لاقف « هسبحف مهسب لجر هيلإ ىوهأف « ريعب

 . (1)(|ذكه هب اوعنصاف

Eلحي ال « ةمزال اهنأ هيلع رودقملا ناويحلا و  

 هلوقل ؛ ملعلا لهأ نيب فالخ الب كلذو « اهنودب روكذملا ناويحلا نم

 ‹كمسلا الإ ‹ ةتيم ىكذملا ريغو [+:ةدئالا] 4 ٌةَئيَمْلأْؤتِلَعَتصْيَح# : 2
 يف هنايب ىضم امك « ةاكذ نودب لحيف « ءاملا يف الإ شيعي الام لكو « دارجلاو

 . ةمعطألا

 )١( مقرب ملسمو ‹ (0604) يراخبلا هاور )١954( . ادراش ههجو ىلع بهذو رفت : نو .

 ل



 : حبذلا ةحص طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 : ةثالث ماسقأ ل طورشلا هذه مسقنت

 . حبذلا ةلاب قلعتت طورش -'

 : حباذلاب ةقلعتملا طورشلا : ًالوأ

 ١- ىف مآ اكد كاكأ ءازجضا رجم القاع حباذلا نوكي نأب : حباذلا ةيلهأ +
 ةدئالا] € يَ ام : لات لاق , ايباقك مأ املسم :٣[ « يف ةيآلا هذهو

 هذهو [ [5: ةدئاملا | 3 کا أماَعطو # : ىلاعت لاقو . ملسملا ةحيبد

 رئاس امأ . (١)(مهحئابذ : مهماعط) : س ابع نبا لاق « يباتكلا ةحيبذد يف ةيآلا

 الف «زيمملا ريغ ىبصلاو « ناركسلاو « نونجملا اذكو « باتكلا لهأ ريغ نم رافكلا

 ا

 وأ ملسم وأ منصل حبذ ولف همسا ريغ ىلع وأ لجو زع هللا ريغل حبذي الأ -

 4 ءوبمَلاَرَحلَلِعأَمَف »ا: ةمعطألا نم مرحلا ركذ دنع ىلاعت هلوقل ؛ در

 hE ةدئاملا |

 نأ نيب حباذلا يف قرف ال « هتحيبذ تلح جدل يف داطرخلا ناذه رو اذإف

 غا ا اريغص وأ ري ةأرما وأ الجر نوكي

 : حوب مل اب ةقلعتملا طورشلا : ًايناث

Îىرجم وه موقلحلاو : نيجدولاو ¢ ءىرملاو ¢ موقلحلا ناويحلا نم عطقي نأ  

 لآ )+ ا هللا لرسر لاق : لاق ب جدخ نب َ ا ؛ موقلحلاب
 حبذلا يف طرتشا دقف . 7 (رفظلاو نسلا سيل « هولكف هيلع هللا مسا ركذو مدلا

 . (هه8- ٠٥۲/۹ يرابلا حتف : رظنا) يقهيبلا هلصوو « ًاقلعم يراخبلا هاور )١(
 . )١1954( مقرب ملسمو « (55:0*) مقرب يراخبلا هاور (۲)
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 لحما اذه يفو . ناويحلا نم اهيلإ راشملا ءايشألا عطقب حبذلاو . مدلا ليسي نأ

 رسيأو فخأو « محلل بيطأ نوكيف « هحور قوهزو همد ةلاسإ يف عرسأ ةصاخ
 امو ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملاك توملا ببس هباصأ امو . ناويحلا ىلع

 مر يي را ر امو . ةضيرملا اذكو « عبسلا لكأ

 لالخ ىهق ةاك زق تة ف طو أ «فلجعر أ هب رج د ةة ةا هيلو

 . مارحب سيلف : يأ :٣[ ةدئالا] 4 ٌديَحكَمْلِإ # : ىلاعت هلوقل

 ‹ديصلاك . هنم نكمتلا مدعل « روكذملا لحما يف هحبذ نع زجع ام امأو

 نم عضوم يأ يف هحرجب هتاكذف « كلذ وحنو رب يف عقاولاو . ةشحوتملا معنلاو
 دن يذلا ريعبلا يف مدقتملا جيدخ نب عفار ثيدحل ؛ هل ةاكذ كلذ نوكيف هندب

 اوعنصاف مكيلع ّدن ام) : للي يبنلا لاقف « هفقوأف . مهسب لجر هباصأف درشو

 00 هب

 هلوقل؛ يل ا هللا مساركذي نأ -

ER 3۰ نسيو « [171: ماعنألا] 14 فل رەنا وكَع هنو  

 ا"! (رّبكو ىمس) اهحبذ امل هنأ ةيحضألا يف كلي هنع يور امل« ةيمستلا عم
 (27(ربكأ هللاو « هللا مساب) : لوقي ناك هنأ : ةياور يفو

 : حبذلا ةلآب قلعتملا طرشلا : ًاثلاث

 عطقي ام كلذ ريغو «رجحو ساحنو ديدح نم هدحب حرجي ام ةلآلا نوكت نأ

 كو هللا لوسر نأ هلي عفار ثيدحل ؛ رفظلاو نسلا ادع « مدلا رهنيو « موقلحلا

 لخديو . 247 (ًرفّظلاو ّنّمسلا سيل « هولكف هيلع هللا مسا ركذو مدلا رهنأ ام) : لاق
 مأ يمدآ نم تناكأ ءاوس « ماظعلا عاونأ رئاس عنملا يف رفظلاو نسلا مكح يف

 : هريع

 ١( ص ىف هجيرخت مدقت )405( .
I مقر) ملسم حيحص (؟ 

( 

( 

 /-(1955) مقرب ملسم حيحص

 . ةقباسلا ةحفصلا ىف مدقت ٤(



 : كلذ نع مكثدحأسو) : همامتو « ثيدحلا يف ركذ ام كلذ نم عنملا ببسو

 . (ةشبحلا ىَدُّمَف رفظلا امأو « مظعف نسلا امأ

 هلك ىبنلا ىهن دقو « مدلاب سجنت اهنألف : ماظعلاب حبذلا نع يهنلا امأ

 . نجلا نم انناوخإ داز اهنأل ؛ اهسيجنت

 . /رافكلاب هبشتلا نع يهنللف : رفظلا امأو

 : حب ذلا بادآ : ةثلاثلا ةلأسملا

 ىلص هللا لوسر نأ لَك سوأ نب دادش ثيدحل ؛ هترفش حباذلا دحي نأ ١-
 اونسحأف متلتق اذإف  ءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ) : لاق ملسو هنع هللا

 د حريلو ¢ هترفش مكدحأ دحيلو ) ال اونسحأف متحبد 0 ةلثقلا

 ؛ حبذلا لعب كرحتت ىنميلا اهلجر هدر ممل اهبنحل ةبادلا عجضي 100

 ىلإ ثيدحلو . ليلق لبق مدقتملا شا نب دادم ثيدحل ؛ اهكيرحتب 0

 ها عجضأ ها ا هللا لوسر نع هتدح راصنألا نم لو نأ ريخلا

 . ؟/هناعأف ( (يتيحض ىلع يّنعَأ) : لجرلل طا هللا 1 اسف

 95 هلوقل ؛ ا قنعلا لصأ نيب يتلا ا يهو« ةبألا يف

HAN 506رمع نيا رمو . ٤) )( ثالث نم ًامايق) : 1 يأ :۳١| جحلا] 1#  

 ةديقم امايق اهثعبا) : لاقف « اهرحنيل ؛ هتندب خانأ دق لجر ىلع امهنع هللا يضر

 , ° ( ة دمحم هنس

 )١( يرابلا حتف : رظنا )۹/٥٤٤( .

  eS)هه١4(

 لاقو < /o) 4 دئاوزلا عمجم ) «حيحصلا لاجر هلاجرو» : يمثيهلا لاق« (TvY/o) المخا هجرخأ )۳(

 . )4۰ حتفلا) «تاقث هلاجر» : رجح نبا ظفاحلا

 1( 489/8 ريشا تاز( 4

 . (۱۳۲۰) مقرب ملسمو < (۱۷۱۳) مقرب يراخبلا هاور (٥)
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 9 رقي يدنا أَن # : ىلاعت هلوقل : لبإلا ريغ ناويحلا رئاس حبذ -5

 ىحض نيذللا نعتسكلا حبذ بك ا يبنلا نأ) لي نسا ثيدحلو 4 [ 37 ةرقبلا ]

 . /(امهب

 : حبذلا تاهوركم : ةعبارلا ةلأسملا

 ؛ ناويحلل بيذعت كلذ نأل ؛ -ةعطاق ريغ : يأ- ةّلاك ةلآب حبذلا هركي ١-

 حريلو هترفش مكدحأ دحيلو) : هيفو« يضاملا سوأ نب دادش ثيدحل

 نأ رمأ هلي هللا لوسر نأ) : امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحلو . ('!(هتحيبذ
 "7 (مئاهبلا نع ىراوت نأو «رافشلا دحت

 نب دادش ثيدحل ؛ هحور ا هخلس وأ ناويحلا قنع رسک هرکی -؟

 اولجعت ال) : لَك رمع لوقلو « (ةحبذلا اونسحأف متحبذ اذإو) : لَ سوأ

 ياكل فعرف نا ىيقنألا

 امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل ؛ هرصبي ناويحلاو نيكسلا دح هركي -*

 (07(مئاهبلا نع ىراوت نأو) : هيفو قباسلا

 : باتكلا لهأ حئابذ مكح : ةسماخلا ةلأسملا

 : ىلاعت هلوقل ؛ ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ حئابذ لحت

 د e يأ[ هنةدئاملا] 3 LIE اانا 065 0

 )١( مقرب ملسمو « (0564) مقرب يراخبلا هجرخأ )1955( .

 . ةقباسلا ةحفصلا يف هجيرخت مدقت )۲(

 مقرب هجام نبا ننس فيعض) ينابلألا هفعضو « (۳۱۷۲) مقرب هجام نباو « (۱۰۸/۲) دمحأ هجرخأ (۳)
 . هل دهشي ام هل نکل ١(

 )٤( ةقباسلا ةحفصلا يف هجيرخت مدقت .

 . ١75/4( ليلغلا ءاورإ) نيسحتلا لمتحي دانسإ اذه : ينابلألا لاقو . (۲۷۸/۹) هننس يف يقهيبلا هجرخأ (ه)

 . (ةحفصلا هذه نم ” ةيشاح رظنا) هجيرخت مدقت (5)

٠ 



 . (١!(مهحئابذ : مهماعط) : امهنع

 مهنأل ؛ نيملسملا عامجإب لالح ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ حئابذف
 نم رافكلا نم مهريغ فالخب « تاتيملا رحتو « هللا ريغل حبذلا مرحت نودقتعي
 نوكرشملا اذكو « مهحئابذ لحت ال هنإف . سوجمن او نيدترملاو ةقدانزلاو ناثوألا ةدبع

 . مهوحنو ةحرضألاو روبقلا ذاب مارک اكرش

 )١( ص يف هجيرخت مدقت )107( .



 :لئاسم هيفو .ديصلا ماكحأ :ثلاثلا بابلا

 : هتيعورشم ليلدو « همكحو , ديصلا فيرعت يف : ىلوألا ةلأسملا

 : ديصلا فيرعت ١-

 + لير ةنيلح ماجا : ىديعتقا# ىلا ذيع ذمة مروع باقل ل

 بان لوعشملا ت ديلا لغ قلقا لکا مأ ًالوكأم ناكأ ءاوس

 . ديص : ديصملا ناويحلل لاقيف ءردصملا

 . هيلع رودقم الو « كولم ريغ « ًاعبط شحوتم لالح ناويح صانتقا : ًاعرشو

 تا يس ورع لا سا
 : ديصلا ةيعورشم -؟

 مكسيم تامل أل EE | # : ىلاعت ول حابم نر ديصلا

 . [:ةدثالا] © اوُداطصقممْلآَحأَدإَو 9 : ىلاعت هلوقو « [1: ةا 14 مرح (BESE لمر

 ‹ ملعملا كبلك تلسرأ اذإ) : لاق لک يبنلا نأ هلی ا ثيدحلو

 "7 (ُلكَف هيلع هللا مسا تركذو
 وهف« وهللاو بعللا درجن ناك نإ امأ « ناسنإلا ةجاحل ديصلا ناك نإ اذه

 ًاضرغ ذختت : يأ . 0 مئاهبلا َرَّبْصُت نأ قلي هيهنلو ‹ ثبعلا نم هنوكل ؛ هوركم
 . يمرلل

 : حابملا ريغو حابملا ديصلا : ةيناثلا ةلأسملا

 : تالاح يف الإ هيربو هيرحب حابم هلك ديصلا

 ا هلوقل ؛ عامجإلاب كلذو < هريعو مرحملل مرحلا ديص مرحي : ىلوألا ةلاحلا

 ‹ هكوش دضعي ال ... ضرألاو تاومسلا قلخ موي هللا همّرح دلبلا اذه نإ) : ةكم حتف

 )١( مقرب کک ۳) مقرب يراخبلا هاور ) )۱۹۲۹)

 ) )۲ف مقرب ملسمو « ( ۳) مقرب يراخبلا هاور
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 , دايطصالا نع ةيانك وه , ليف .رجح نبا ظفاحلا لاق . ا الو

 (") «ىلوألاب فالتإلا ميرحت ريفنتلا نع يهنلا نم دافتسي : ءاملعلا لاق
 د 0 ةناعإلا وأ« a ىلع مرحي : ةيناثلا ةلاحلا

 او دلا اوتل وماء نيا هيا :  ىلاعت هلوقل ؛ كلذ وحن وأ ةراشإ وأ

 . :٠٠[ ةدئاملا]

 هدوم ىلع قاف راجل ايها ايوان لك الع مرج كلذكو
 اك يبنلا در دقو . [45 :ةدئاملا] € امرَح م رماد يص عمرو ¥ : ىلاعت هلوقل

 انأ الإ كيلع هدرن مل انإ) : لاقو ‹ ةماثج نب بعصلا هيلإ هادهأ ا م

 . مرح اننأ لجأ نم : ىنعي . ا"!(مرح

 : ديصلا ةحابإ طورش : ةثلاثلا ةلأسملا

 . ديصلا ةلآو « دئاصلا يف كلذو « طورش هتحابإو ديصلا لحل طرتشي

 : دئاصلا طورش : ًالوأ

 نوكي نأب حباذلا يف طرتشي ب ام هديص لكأ لحي يذلا دئاصلا يف طرتشي
 الو ‹ ةيلهألا مدعل ناركس وأ نونجم هداص ام لحي الف . ًالقاع « ًايباتك وأ املسم
 ال ام امأ . ىكذملا ةلزنمب دئاصلا نأل ؛ دترم وأ ىنثو وأ ىسوجم هداص ام لحي

 نك اور همر ا و ىلإ جاتحي
 ‹ حبذلا ةلزنمب لعج ةحراجلا لاسرإو ةلآلاب يمرلا نأل ؛ ديصلل ادصاق دئاصلا

 . دصقلا هل طرتشاف

 : نيصلا هلآ ظوربغ 4 انا

 : ناعون ةلآلا

 طرتشي ام هيف طرتشي اذهو : مهسلاو نيكسلاو فيسلاك ؛ حرجي ٌدَح هلام - ١

 )١( مقرب ملسمو « ( (۱۸۳۳) مقرب يراخبلا هجرخأ )١1١88( .

 ) )۲يرابلا حتف : (1-0/4) .

 )۴( مقرب يراخبلا هجرخأ )۱۸۲١( .
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 ال هذحب ديصلا حرجي نأو « رفظو نس ريغ نوكيو « مدلا رهني نأب حبذلا ةلآ يف

 مدلا رهنأ ام) : 0 هللا لوسر لاق . لاق هلی جيدح نب عفار ثيدحل هلقثب

 هلع هللا لوسر لشسو . !١)(هولكف هيلع هللا مسا ركذو

 : ضارعملا ىنعم يفو « (لكأت الف هضرعب لتق امو « لَكَ َقَّرَخ ام) : لاقف

 صاصرلا الإ اددحم سبل ام هوحنو ديدحلا عطقو 4 خفلاو ) اصعلاو ) ةراجحلا

 ‹ قزخت عفد ةوق هب نأل ؛ هديص لالح هنإف « قدانبلا ىف مويلا لمعتسي يذلا

 ا ديصلا 0 ل وج وأ مئاهبلا عابس نم ا -

 شاو CG EEE رار آنت ر فلام :

 لاثمو . هتل دهفلا ٠ بلكلا : مئاهبلا عابس لاثمو . |[ 4: ةدئاملا | 4 هع

 . نيهاشلا ءزابلا ‹ رقصلا : ريطلا

 : ريطلا حراوجو مئاهبلا عابسب دايطصالا طورش

 اهنأ يأ « ةمّلَعُم نوكت نأ ريطلا حراوجو مئاهبلا عابسب دايطصالا ىف طر

 : ةيلاتلا تافصلاب فصتت نأب كلذو ؛ ديصلا ذخأ بادأ ملعت

 دصقت لو مدنا كلاس اذإ هديص داري يذلا ناويحلا ىلإ دصقت نأ - ١
 ا

 ردع

 ناطرشلا ناذهو . اهبحاص اهفقوتسا اذإ فقوتتف « ترجز اذإ رجزنت نأ ٣-

 + امله را نار٠ عاد يج داك وما ن ماع کلا و نار

 اذإ عجرت نأو « تلسرأ اذإ لسرتست نأ : كلذك نيرمأب ربتعي اهميلعتف : ريطلا امأ

 . تيعد

 . (101) ص يف هجيرخت مدقت )١(
 اغإو « لصن الو شير الب مهس : ضاّرغملاو . (1974) مقرب ملسمو « (0178) مقرب يراخبلا هاور (۲)

 : اهيف ذفنو اهنعط : ةّيمرلا مهسلا قزخو . هدح نود هصرعب بيصي
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 يذلا اهبحاص ىلإ هب لصت نأ لبق « هتلتق اذإ ديصلا نم ًائيش لكأت الأ -؟
 يلع

 ركام تملك لألف 9 : ىلاعت هلوق طورشلا هذه رابتعا يف لصألاو

 يدع ثيدحو . ٤[ هدا 4 کیک سش اماکن هاچ عام دوعن نظف اون
 ‹ تيّمسو « ملعملا بلكلا تلسرأ اذإ) : لاق وي يبنلا نع جيي متاح نبا

 ر

 ی ك ا و و كفي را

 : ديصلا يمر دنع ةيمستلا

 هل ج اا ل اوا ةيضلا ي كع ملا: اا طوربقلا قفز

 نب يدع ثيدحلو « [4 : ةدئالا] 4 هڪل مسا اوردو کیک اتوا # : ىلاعت

 تيمر نإو ... هيلع هللا مسا ركذاف كبلك تلسرأ اذإ) :ًاعوفرم للي متاح
 « ملعملا كبلك تلسرأ اذإ) : ظفل يفو . (0(هيلع هللا مسا ركذاف كمهس
 هللاو . ديصلا لح ًاوهس ةيمستلا كرت نإف (لكف « هيلع هللا مسا تركذو
 . ملعأ

 : ايح ديصلا كاردإ مكح
 لحي الو « هتاكذ بجي هنإف « ةرقتسم ةايح هيفو ديصلا دئاصلا كردأ اذإ

 . ةاكذ نودب هلكأ زوجي هنإف « ةرقتسم هيف ةايح الو هكردأ اذإ امأ « اهنودب

 )١( مقرب ملسمو « (0487) مقرب يراخبلا هجرخأ )1978(-8 .
 )۲( مقرب ملسم هجرخأ )19179(-5 .

 )۳( ص يف هجيرخت مدقت )٤۱۲( .
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 تاداهشلاو ءاضقلا بانك :رسع عیار

 : نيباب ىلع لمتشيو

 :لئاسم هيفو .ءاضقلا يف :لوألا بابلا

 : هتيعورشم ةلدأو « همكحو « ءاضقلا فيرعت يف : ىلوألا ةلأسملا

 غارفلاو ءيشلا ماكحإو . لصفلاو مكحلا : ةغللا يف ءاضقلا : هفيرعت ١-

 . لّصَفو مكَح اذإ ءاضق يضقي ىّضَق : لاقي « هنم
 ‹ تاموصخلا لصفو « هب مازلإلاو ٠ يعرشلا مكحلا نييبت : حالطصالا يفو

 .. تاغزانملا عطقو

 بجوت يتلا ةمكحلا نم ذوخأم « ملاظملا عنم نم هيف امل امكح ءاضقلا يمسو

 . هعضوم ىف ءيشلا عضو

 يفكي نم هب ماق اذإ ةيافكلا ىلع ضرف ءاضقلا : هنم ةمكحلاو همكح -؟

 ال سانلا رمأ نأل ؛ اومثأ هنع نيح اصلا لك عنتما نإو « نيقابلا نع مثإلا طقس

 . دودحلا ةماقإو « مولظملا ةرصن هيفف « ةميظعلا بّرقلا نم وهو « هنودب ميقتسي
 تاعزانملاو تامصاخلا عطقو « سانلا نيب حالصإلاو , هقح قحتسم لك ءاطعإو

 . داسفلا لقيو « نمألا بتتسيل

 . ةحلصملاو ةجاحلا هيضتقت ام بسح ةاضقلا نييعت مامإلا ىلع بجي اذل

 . هيف لخد نمل ريبك رجأو ةميظع ةليضف هيفو « ملظلا معيو قوقحلا عيضت الكل
 نكي ملو هقح دؤي ملو هيف لخد نمل ميظع مثإ هيفو « هلهأ نم وهو « هقحب ماقو
 هاله نق

 00 ةنسلاو « باتكلا هيف لصألا : هتيعورشم ةلدأ -؟

 ضال فةَفِيلَحَكَتَعاَذدْواَدََي » : ىلاعت هلوق ساتكلا نم هتيعورشم ليلدف
 . مي صر 4 قلل َنَبْوكحَأَ



 اذإو « نارجأ هلف باصأ مث دهتجاف مكاحلا مكح اذإ) : لي هلوق ةنسلا نمو

 يسيل

 لعف كلذكو « ةاضقلا بّصَتو « ءاضقلا بصنم لي يبنلا ىلوت دقو

 ش حلاصلا فلسلاو هدعب نم هباحصأ

 نيب مكحلاو ةاضقلا بصن ةيعورشم ىلع نوملسملا عمجأ دقف : عامجإلا امأ

 . سانلا

 : يضاقلا طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 : ةيتآلا طورشلا ءاضقلا ىلوتي نميف طرتشي

 امك « لدعب سيل رفاكلاو « ةلادعلل طرش مالسإلا نأل ؛ ًاملسم نوكي نأ ١-

 . هلالذإ ىولطملاو « هل ةعفر ءاضقلا رفاكلا ىلوت نأ

 : نيفلكم ريغ نونجماو يبصلا اليو القاع افلا وا د فلكم رك كاد

 ايه ا

  ًالهأ سيلف « ةيالو هل سيلو هديس قوقحب لوغشم قيقرلا نأل ؛ ةيرحلا -۴
 . ةأرملاك « ءاضقلل

 i ءاضقلا ةأرملا ىلوتت : الف ؛ ةروكذلا - 4

 ()(ةأرما مهرمأ اولو موق حلفي نل) : لي
 اج نإآوماء نياتي » : ىلاعت هلوقل ؛ قسافلا ىلوي الف ؛ ةلادعلا -ه
 نم همكح لوبق مدعف « هربخ لبقي ال ناك اذإف . [5 : تارجحلا] ¢ اوفس

 . ىلوأ باب
 نكمتي ال هنأل « سرخلاو ىمعلاو ممصلاك ةنمزملا تاهاعلا نم ةمالسلا -5

 . رظن رصبلا طارتشا يفو ‹ موصخلا نيب لصفلا نم تاهاعلا هذه عم

 )١( مقرب ملسمو « (/؟81؟) مقرب يراخبلا هاور : هيلع قفتم )۱۷۱١( .

 )۲( مقرب يراخبلا هاور )٤٤٤٥( .

 و أناس
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 هبهذم يف ولو اهب ءاضقلل يلو يتلا ةيعرشلا ماكحألاب انا نوكي نأ -

 كالام اماهإ ةف دلش ىذلا

 : يغبني الامو هل يغبني امو ؛ هقالخأو يضاقلا بادآ : ةثلاثلا ةلأسملا

 نم انيل« فنع الو ربكت ريغ نم ةبيه اذ ًايوق يضاقلا نوكي نأ يغبني ١-

 . هلدع نم فيعضلا سئييو « هلطاب يف يوقلا عمطي التل ؛ فعض ريع

 . مكحلا هعنميف مصخلا مالك نم بضغي الئل ؛ًاينأتم اميلح نوكي نأ -
 . ةرغل عدخي الو ةلفغ نم ىتؤي ا < ‹« ةظقيو ةنطف اذ نوكي نأ -* |

 . هللا مرح امع ًاهيزن ء ًاعرو افيفع يضاقلا نوكي نأ يغبني ي

 . ةروشمو ىأر اذ  اقودص ًاعونق نوكي نأ ٥-

 سمخ هيف نوكت ىتح ًايضاق يضاقلا نوكي نأ يغبني ال) : اتي يلع لاق
 كاتب و هدف اك اني لاو يلعب ی لامع

 . 17 (مثال ةمول هللا يف

 هنقلي وأ ء امهدحأ ىباحي وأ « نيمصخلا دحأ راسي نأ يضاقلا ىلع مرحي -1

 . ىعّدي فيك هملعي وأ « هتجح

 ال) : للي هلوقل ؛ ًاديدش ًابضغ نابضغ وهو يضقي نأ يضاقلا ىلع مرحي -۷
 شوشي ام لك بضغلا ىلع ساقيو . !'!(نابضغ وهو نينثا نيب مكاح يضقي
 . اهريغو ضرملاو « بعتلاو شطعلاو عوجلاو « مومهلاو تالكشملا نم ركفلا ىلع

 لاق : لاق هل ةريرخ يبأ ثيدحل ؛ ةوشرلا لوبق يضاقلا ىلع مرحي -/

 نم هعنمت ةوشرلاف ؛ !'!(مكحلا يف يشترملاو يشارلا هللا نعل) : يَ هللا لوسر
 . ميظع رش امهالكو « لطبملل لطابلاب مكحي هلعجت وأ « هبحاصل قحلاب مكحلا

 هوحن )١1١١/٠١١( ىقهيبلا جرخأو « يلعل ىلعل هرأ مل : ينابلألا لاقو . )۷/١( ةمادق نبال ينغملا : رظنا ( ١(
 . (۲۳۹/۸) ليلغلا ءاورإ رظنا « زيزعلادبع نب رمع نع

 . لالا مقرب ملسمو « )7١58( مقرب يراخبلا هاور (۲)
 حيحص) ينابلألا هححصو « (771) مقرب هجام نباو « حيحص نسح : لاقو (1؟55) مقرب يذمرتلا هاور (۴)

 . ٠١1/7( مقرب يذمرتلا ننس
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 نمو «امهدحأ نم وأ نيمصخلا نم ايادهلا لوبق يضاقلا ىلع مرحي -4
 يدهملا اذهل نوكي الأ طرشب « سأب الف ءاضقلا لبق هتاداهمب ةداع هل تناك

 يغبني يضاقلاف . هل لضفأ ناكل هلك كلذ نع عروت ولو . اهيف هل مكحي ةموصخ

 ال ءارشلاو عيبلا ىتح « هتعمسو هئاضق يف رثؤي ام عيمج نع هسفن هزني نأ هل

 عيبلا يف ةاباحما نإف ؛ ةاباحلا ةيشحخ « هفرعي نم هسفنب يرتشيو عيبي نأ هل يغبني

 . هل هنأ فرعي ال ليكوب ءارشلاو عيبلا ىطاعتي امنِإَو . ةيدهلاك ءارشلاو

 هتداهش لبقت ال نم « هتبارقل الو هسفنل ىضقي نأ ىضاقلل زوجي ال ٠-

 لر ادا الا اق وع نط كس الوهم
 ١- هتمهت ىلإ يضفي كلذ نأل ؛ هملعب ىضاقلا مكحي ال .

 هجاتحي نم هريغو « عئاقولا هل بتكي ابتاك ذختي نأ يضاقلل بحتسي -5

 سانلا رومأب هلاغشنا ةرثكل ؛ مهريغو مجرتملاو يكزملاو بجاحلاك « هتدعاسل

 . هدعاسي نم جاتحيف
 ١- كيج هللا لوسر ةنسو هللا باتك يف اب مكحي نأ ىضاقلا ىلع نيعتي ‹

 نإو « دهتجا داهتجالا لهأ نم ناكو دجي مل نإف « عامجإلاب ىضق دجي مل نإف

 يتفملا ىوتفب ذخأيف كلذ يف يتفتسي نأ هيلعف داهتجالا لهأ نم نكي مل .

 نبي رمع بتك « ءيش لك يف نيمصخلا نيب لدعلا يضاقلا ىلع بجي -1 5

 ىتح ؛ كلدعو « كسلجمو « كهجو يف سانلا نيب ساو) : لَك ىسوم ىبأ ىلإ

 . !١ (كفيح يف فيرشلا عمطي الو « كلدع نم فيعضلا سئيي ال

 : هتفصو مكحلا قيرط : ةعبارلا ةلأسملا

 : ةيلاتلا تاوطخلا عابتاب ام ةيضق ىف مكحلا ىلإ ىضاقلا لصوتي

 وأ ؟يعّدملا امكيأ : امهلأسو « هيدي نيب امهسلجأ نامصخلا هدنع رضح اذإ -

 . هاوعد عمتسيف ىعدملا ملكتي ىتح تكسي

 . (541/8]) ليلغلا ءاورإ : رظنا ء حيحص وهو (017) ينطقرادلا هاور (۱)
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 نع هيلع ىَعّدملا يضاقلا لأس ‹ حيحصلا هجولا ىلع ىوعدلا تءاج نإف -

 . ةنيبلاب يعّدملا بلاط ركنأ نإو « هيلع ىضق اهب ّرقأ نإف , اهلايح هفقوم

 اهب مكحو « اهتداهش عمتساو « اهراضحإب هبلاط ةنيب يعدملل تناك نإف -

 . هملعب مكحي الو « اهطورشب
 هلوقل ؛ همصخ ىلع نيميلا هل نأ يضاقلا هملعأ ةنيب يعّدملل نكي مل نإف -

 . ال : لاق (؟ةنيب كلأ) : يدنكلا اهيلع هبلغ ًاضرأ ىعّدا يذلا ىمرضحلل كي
 ىعّدملا ىلع نيميلاو « يعّدملا ىلع ةنيبلا) : كي e كلف) : لاق

 . (هيلع
 ن ا ىقاقلا ةقلح « هيلع عدلا نم ىعالا لبق قف

 ۰ .ةمذل ةءارب لصألا

 مكاحلا هيلع ىضق « فلحي نأ ىبأو نيميلا نع هيلع ىعالملا لكن نإف -

 ‹ يعّدملا قدص ىلع ةلاد ةرهاظ ةنيرق - عانتمالا : ينعي - لوكنلاف « لوكنلاب

 . ملعلا لهأ نم ةعامجو ْمِاَيَي نامثع لوكنلاب مكح دقو

 . هيلع ىعّدملا لكن اذإ يعّدملا ىلع درت نيميلا نأ ىلإ نورخأ ةعامج بهذو

 . هبناج يوق اذإ اميس الو . قحتسيو « فلحيف
 دعب ةنّيَب يعّدملا رضحأف « هليبس مكاحلا ىلخو هيلع ىعّدملا فلح اذإف -

 . ةموصخلل ةليزم يه امنإو « قحلا ليزت ال ركنملا نيمي نأل ؛ اهب هل مكح كلذ

 . (۲۲۳) مقرب ملسم هجرخأ(١)

 . (477 ص رظنا) اذه دعب يذلا بابلا يف هجيرخت يتأيس (۲)

E 



 :لئاسم هيفو .تاداهشلا يف :يناثلا بابلا

 : اهتلدأو « اهمكحو « اهفيرعت يف : ىلوألا ةلأسملا

 نأل ؛ ةدهاشملا نم ةقتشم « عطاقلا ربخلا يه : ةغللا يف ةداهشلا : اهفيرعت ١-

 . هنياعو هدهاش امع ربخي دهاشلا

 . ءاضقلا سلجم يف ريغلا ىلع ريغلل قحب رابخإلا : ءاهقفلا دنع اهب دارملاو
 ارا تدهش لا دهنلا وموزو ا ا سفرا
 . امهماقم موقي

 قح يف ينعي - ىلاعت هللا قح ريغ ىف ةداهشلا لّمَحت : اهمكح -؟

 نع ىفك كلذب موقي نم دجو اذإ ةيافكلا ىلع ضرف - نييمدألا

ASTERىلاعت هلوقل ؛ مسي ير  : 
 [187 : ةرقبلا] © A اادهشلا بايالر »

 ىلإ يع یتم الم نم ىلع نيع ضوفف مكاحلا دنع اهتابثإو اهؤادأ امأو

 # رهن O OE اومتڪتالو # : ىلاعت هلوقل ؛ اهئادأ

 نم ىلع اهئادأ ةيضرف ىلع لدف . اهمتك نمل ديدش ديعو اذهو « [18* : ةرقبلا]

 . كلذ ىلإ يعد ىتم « اهلمحت
 هقحلي ناك نإف ‹ دهاشلا نع ررضلا هل ير ا

 : ويم هلوقل ؛ هيلع بجي الف « هلهأ وأ هسفن وأ هلام وأ هضرع ىف ررض كلذ نم

 ر الوررعال)
 7 باتكلا ةداهشلا ةيعورشم ىلع لد : اهتيعورشم ةلدأ -

 4 اوعداماذإ تدهش باي » : ىلاعت هلوقف باتكلا 0 06

 هلوقو . [5: قالطلا] # هَ َةَدْهَشل وحلو # : ىلاعت هلوقو « [187: ةرسقبلا]

 ينابلألا هححصو )59/5-١/( يقهيبلاو . يبهذلا هقفاوو ء هححصو (5-08ا//؟) مكاحلا هجرخأ )١(

 . ٠٠١( مقر ةحيحصلا)
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 . 08 ةرقبلا] € دبلوم اهني سوة دلا اوما » : ىلاعت

 : ىلاعت 52 [؟: قالطلا] 15 كش لدَعیوداودهَشْأَو 8 : ىلاعت هلوقو

 َنَوَضَرَت نم ناتار لر 3 اات نام َمُكصِلاَبْر نم نيهش اودهشتساو 9
 . [۲۸۲: ةرقبلا] € هشام

 وأ ١-0 لاق لكي يبنلا نأ ليَ دوعسم نبا ثيدح : ةنسلا نمو

 ةنيبلا) : ل للم بنل نأ امهنع 0 يش سابع نبا ثيدحو « ١7 (هنيمب

 ا" ىلع نيميلاو ٠ يعذملا ىلع

 . اهيلإ ةيعاد ةجاحلا نألو « قوقحلا كل ؛ اهتيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 : هتداهش لبقت يذلا دهاشلا طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 : ةيلاتلا طورشلا هتداهش لبقت نميف طرتشي
 ١- كنق ٍلَدَعَقَودْأوُدِهْمَأَو » : ىلاعت هلوقل ؛ رفاكلا ةداهش لبقت الف : مالسإلا «

 :ةرقبلا] 4 ٍةَدَهشلَنعنْوَصْرَتْنَمِم ا : لجو زع هلوقو . [ قالضلا] ٠۸۲|
 لاح يف باتكلا لهأ نم رافكلا ةداهش لبقتو « يضرم الو لدعب سيل رفاكلاو

 ىلاعت هلوقل ؛ مهريغ دجوي 0 اذإ ا . ةرورضلا لجأل رفسلا يف ةيصولا :
 » دي كده ومما ءا :  AAسو لَدَع اود نا واخ

  1لاق . [05٠:ةدئاملا] # تو یگ ضر يفرت شرعنا د ادر رع ن نارو

  2ء نيملسملا ريغ نم : © وع َنِمِناَرَحاََوَأ 8 : هلوق يف نوريثك ةعامجو سابع
 . 'ںاتکلا لهأ ىنعي

 ريغ هنأل « ةلادعلاب فصتا نإو ريغصل ةداهش الف : لقعلاو غولبلا 1

 ىلع مهضعب نايبصلا ةداهش لبقت نكل . ةيلهألا صقان وهف « لقعلا لماك

E EEملسمل ظفللاو « 7371- (۱۳۸) قري اسر(  . 

 ىلع نيميلاو» ظفلب بيعش نب ورمع ثيدح نم ينابلألا هححصو « )١41( مقرب يذمرتلا هاور (۲)
 : )۱ ۹V۸ مقرب يذمرتلا نىس حيحص) « هيلع ىعددملا

 . (۲۱۱/۳) ريثك نبا ريسفت : رظنا (۳)
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 ال اذكو . مهتملك تقفتا اذإ مهقرفت لبق ةصاخبو ؛ ةصاخ حورجلا يف ضعب

 يذلا نيقيلا ديفت ال مهتداهش نأل ؛ ناركسلاو هوتعملاو نونجما ةداهش لبقت

 تلبق اغنإو ؛ هتراشإ تمهف ولو « سرخألا ةداهش لبقت الف : مالكلا -۳

 ةباتك هطخب ةداهشلا ىدأ ول نكل . ةرورضلل هب ةصاخلا ماكحألا ىف هتراشإ

 . ظافلألا ىلع طخلا ةلالدل ؛ تلبق

 أطخلا ةرثكب فورعملاو لفغملا ةداهش لبقت الف : ةظقيلاو طبضلاو ظفحلا ٤-

 نكل . هطلغ نم كلذ نوكي نأ لامتحال ؛ هلوقب ةقثلا لوصح مدعل ؛ وهسلاو

 . دحأ هنم ملسي ال هنأل ؛ كلذ هنم لقي نم لبقت

 4 ردم لَدَعَىَودْوَدِهَّأَو 8 : ىلاعت هلوقل ؛ قسافلا ةداهش لبقت الف : ةلادعلا -ه

 « ةءورملا وذ « ةبير هنم رهظت مل يذلا « هنيد يف ميقتسملا وه : لدعلاو « [5: قالطلا]

 . تاهوركملاو تامرحملل بنتجما « تابحتسملاو تابجاولل يدؤملا

 : ةداهشلاب ةقلعتملا ماكحألا : ةثلاثلا ةلأسملا

 دهشي نأ هل زوجي الف ء هب دهشي ا ملع ىلع نوكي نأ دهاشلا ىلع بجي ١-

 لاقو . ["* : ءارسإلا] # سوب كأ َسِْاَمُْدَعَتال F : لجو زع هللا لاق  ملعي ال ام

N TT 
 اهب الإ لصحي ال اميف ةضافتسالاو ةرهشلاب وأ ةيؤرلاب وأ عامسلاب لصحي ملعلاو

 .:ترلاو لاک الاغ

 ‹ةمهتلا لوصحل ؛ سكعلا الو هنبال بألا ةداهش لبقت ال -؟

 ىلع دهش ولف « مهيلع ةداهشلا لبقتو . هبحاصل نيجوزلا دحأ كلذكو
 : كلذ يف ةمهتلا مدعل ؛ تلبق هيلع تدهش وأ «تسمر نأ هتلااوأ هينا
 شا لع وو وت د هش قلاب نيمو اوما ءيا اهي ل : ىلاعت هللا لاق

 ظ . :٠٠٠[ ءاسنلا] € نيرو لاو نول



 اداه اعف هک ىلإ كم نن ولع ىلعودعلاةداوش ليش الا كف

 لبقتف « ةداهشلا لوبق عنمت الف نيدلا يف ةوادعلا امأ « هسفن نع ًاررض اهب عفدي

 . عدتبملا ىلع ئنسلاو « رفاكلا ىلع ملسملا ةداهش

 زوجت الو هيلإ ل ل ل ا ا

 شا لع وو هکر د هش قلاب نیما اوما نیلا مكي :  ىلاعت لاق « ةابااحما
 « كتبارقو كيدلاو ىلع ةداهشلا تناك نإو : يأ [185 : ءاسنلا] € َنيِبَرقدل انوا 7

 . مهيلع اهررض داع نإو قحلاب دهشا لب « اهيف مهعارت الف
 طرشب نكلو « كلذ ىلإ وعدت ةجاحلا نأل ؛ ةداهشلا ىلع ةداهشلا لبقت -ه

 لصألا دهاش ةلادع توبث عم « امهريغ وأ توم وأ ضرمل لصألا دوهش رذعت

 . اعم عرفلاو

  Nليك  E aىلاعت 0 نم يهو :

 كلي هلوقو . [٠١:ححلا] %1 روزلآ لوف اوج و كولا م جلا اوبس اوبا ف :

 ا ey لوسر ای ىلب : اولاق رئابكلا ربكأب ىعبنأ الأ الأ)
 انه لارو نو ل عكس ناك ىلع و ةع

 روجلل اقيقحتو لدعلل ًاعفر اهيف نآلو « E هتيل : انلق ىتح اهرركي لاز

 . ملظلاو

 ىشملا نع زجع ول نكل « ةداهشلا ءادأ ىلع ةرجألا ذخأ دهاشلل زوجي ال -۷

 ۰ . |وكرلا ةرجأ ذخأ هلف ةداهشلا ءادأ لحم ىلإ

 امهيف لبقي ال طاوللاو ىنزلاف : هب دوهشملا فالتخاب فاتخي دوهشلا ددع ۸

 CT GE لل قلاع ةارقلا# نايل ني وويش ةنسبرا عهوزلا

 دصقي الو لامب سيل ام كلذكو « فذقلاو ةقرسلاك دودحلا ةيقب امأ . [1: رونلا]

 قالطلاو حاكنلاك « بلاغلا يف لاجرلا هيلع علطي ام ناكو « لاملا هب

 نادهاش اهيف لبقيف « كلذ وحنو ةيصولاو ةلاكولاو بسنلاو راهظلاو ةعجرلاو

 )١( مقرب ملسمو « (15014 « 3587) مقرب يراخبلا هاور )۸۷( .
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 : ةعجرلا ىف ىلاعت هلوقل « ءاسنلا ةداهش هيف لبقت الو . لاجرلا نم

 سيل هنإف ءركذ ام رئاس هيلع ساقيف «[؟ :قالطن] € يسم ْدَعَْقَودُْدِهْفَأَو »
 . تابوقعلا هبشأف « لاملا هب دصقي الو لامب

 وحنو ةعيدولاو نهرلاو ضرقلاو لجألاو ةراجإلاو عيبلاك « لاما هب دصقي امو للملا امأ

E Eىلاعت هلوقل ؛ نيتأرملاو لجرلا وأ نيلجرلا ةداهش هيف لبقيف«  : 

 َنوَصَرَت نَّمم E EF ڪاڄ نم ِنييهش ودهشتس اوُدِهْمَسَسَأَو »

 :MY]. ر 5ا
 يعدملا نيميو دحاو لجر ةداهش لاملا هب دصقي امو لاملا يف ان لبقيو

 ا ااف
 ةبويثلاو ةروتسملا ءاسنلا بويعك بلاغلا يف لاجرلا هيلع ل امانا

 ءاسنلا ةداهش هيف لبقتف كلذ وحنو دولوملا لالهتساو عاضرلاو ةدالولاو ةراكبلاو

 . ةلدع ةدحاو ةأرما ىفكتو « تادرفنم

 هدا هاي كللأ كاننإلا لل تقف اع ناك نأ عي رقسملا علا سر
 لجرو) : ةلأسملا هل لحت نميف قراخلا نب ةصيبق ثيدح ىف لي هلوقل ؛ لاجر

 انالف تباصأ دقل : هموق نم اجحلا يوذ نم ةئالث موقي ىتح ةقاف هتباصأ

 . ()(ةقاف

 لب « (تدهش) وأ (دهشأ) : لوقي نأ ةداهشلا ظفل ءادأ يف طرتشي ال -4

 ام دورو مدعل ؛ كلذ وحن وأ « تعمس وأ « اذكو اذك تيأر : هلوق كلذ يف يفكي

 . كلذ طارتشا ىلع لدي

 نأ هللا لأسن ‹ رصتخلا اذه ىف هعمج - هناحبس - هللا رَّسَي ام اذهف « دعبو

 دمحلا نأ اناوعد رخآو ؛ 0 هدابع هب عفني نأو « ميركلا هيجل الاخ هلغجت

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انّيبن ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو « نيملاعلا بر هلل
 . نعمجا

 )١( مقرب ملسم هجرخأ )٠٠٤٤( . لقعلا : اجحلاو .

۲٦ 



 تاعوضوملا سرهف

 520 داشرالاو ةوعدلاو فاقوأألاو ةيمالسالا نوؤشلا ريزو ىلاعم ملقب ةمدقم

 70*52 o عمجملل ةماعلا ةنامألا ةمدقم

 11 ]1 1 ]0 ةراهطلا باتك : ًالوأ

 ..............1 لئاسم ةدع هيفو « هايملاو ةراهطلا ماكحأ يف : لوألا بابلا

 TT اهماسقأ نايبو اهتيمهأو ةراهطلاب فيرعتلا يف : ىلوألا ةلأسملا

 ORLA ةراهطلا هب لصحت يذلا ءاملا : ةيناثلا ةلأسملا

 ل O ةساجن هتطلاخ اذإ ءاملا : ةثلاثلا ةلأسملا

 N SO OS رهاط هطلاخ اذإ ءاملا : ةعبارلا ةلأسملا

 a ةراهطلا يف لمعتسملا ءاملا مكح : ةسماخلا ةلأسملا

 E E ماعنألا ةميهبو نييمدآلا راسآ : ةسداسلا ةلأسملا

 د م هوك ماو هديب يي ايا : لئاسم ةدع هيفو « ةينآلا يف : يناثلا بابلا

 20110111 ةراهطلا يف امهريغو ةضفلاو بهذلا ةينآ لامعتسا : ىلوألا ةلأسملا

 RRS ةضفلاو بهذلاب ببضملا ءانإلا لامعتسا مكح : ةيناثلا ةلأسملا

 O E Do رافكلا ةينآ : ةثلاثلا ةلأسملا

 sS ةتيملا دولج نم ةذختملا ةينآلا يف ةراهطلا : ةعبارلا ةلأسملا

 ..............: لئاسم ةدع هيفو « اهبادآو ةجاحلا ءاضق يف : ثلاثلا بابلا

 ك1 ا رخآلا ماقم امهدحأ مايقو رامجتسالاو ءاجنتسالا : ىلوألا ةلأسملا

 NOTE ةجاحلا ءاضق لاح اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا : ةيناثلا ةلأسملا

 E O ءالخلا لخادل هلعف نسي ام : ةثلاثلا ةلأسملا



 ERE ةجاحلا ءاضق دارأ نم ىلع هلعف مرحي ام : ةعبارلا ةلأسملا

 0000711 ]1 1 1 ا ا

 O ا ؟ نوكي مب : ةثلاثلا ةلأسملا

 ا ل ا كاوسلا دئاوف : ةعبارلا ةلأسملا

 0 6 ؟بجي ىتمو « بجي نم ىلعو « هبوجو ىلع ليلدلا 1 ةيناثلا ةلأسملا

 تو سا هريس اونا وجاسم ع زم هيو يو نايل 01 هطورش ىف : ةثلاثلا ةلأسملا

 E o - هؤاضعأ يأ - هضورف : ةعبارلا ةلأسملا

 N NEES OS هضقاون ىف : ةسداسلا ةلأسملا

 ا I O ءوضولا هل بجي ام : ةعباسلا ةلأسملا

 ل ةوضولا هل تحتسب اه : ةتفاغلا ةلاسملا

 ا ا هليلدو « نيفخلا ىلع حسملا مكح : ىلوألا ةلأسملا

 ط5 8 امهماقم موقي امو « نيفخلا ىلع حسملا طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 هد ع ل هتفصو حسملا ةيفيك : ةثلاثلا ةلأسملا

 1غ O يا هتدم : ةعبارلا ةلأسملا

 O 0000000 000 ا هتالطبم : ةسماخلا ةلأسملا

 O ا حسملا ةدم ءادتبا : ةسداسلا ةلاسملا

CTA 

۱۸ 



 17000 ءاسنلا رمخو ةمامعلاو ةريبحلا ىلع حسملا : ةعباسلا ةلأسملا

 بوسه ماع عرج د لئاسف ةيفو ع لشغلا ىف: :عباشلا تالا

 RE ا ل هليلدو « همكحو « لسغلا ىنعم : ىلوألا ةلأسملا

 EEE هتيفيكو لسغلا ةفص يف : ةيناثلا ةلأسملا

 1” O ةبحتسملا لاسغألا : ةئلاثلا ةلأسملا

 12ج لسغلا هيلع بجو نم ىلع ةبترتملا ماكحألا : ةعبارلا ةلأسملا

 CIP CATE : لئاسم هيفو « يتلا يف : نماثلا بابلا

 ل ل هتيعورشم ليلدو مميتلا مكح : ىلوألا ةلأسملا

 DS ب89 هل ةحيبملا بابسألاو « مميتلا طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 10700101 مميتلا تالطبم : ةثلاثلا ةلأسملا

 ل مميتلا ةفص : ةعبارلا ةلأسملا

 O A : لئاسم هيفو , اهريهطت ةيفيكو تاساجنلا يف : عساتلا بابلا

 E O O اهاعونو « ةساجنلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 »غ0 اهتساجن ىلع ليلدلا ماق يتلا لا

 O ا ا 111 ةساجنلا ريهطت ةيفيك : ةثلاثلا ةلأسملا

 ...................: لئاسم هيفو ‹ سافنلاو ضيحلا يف : رشاعلا بابلا

 O هتياهنو ضيحلا تقو ةيادب : ىلوألا ةلأسملا

 N و اهرثكأو ضيحلا ةدم لقأ : ةيناثلا ةلأسملا

 E NLA ل ل صضيحلا بلاغ : ةثلاثلا ةلأسملا

 ا يل سافنلاو ضيحلاب مرحي ام : ةعبارلا ةلأسملا

 ل A ل O ل يل صضيحلا هبجوي ام : ةسماخلا ةلأسملا

 EET هكا نسافتلا لقا : ةضؤاسلا ةلاسلأ

 Ol 10 Sa ةضاحتسملا مد يف : ةعباسلا ةلأسملا



 1000 011 : ةالصلا باتك : ايناث

 نا ا سمخلا تاولصلا بوجوو . اهلضفو . ةالصلا فيرعت يف : لوألا بابلا

 عه ....2.2.2.2.2...............: لئاسم هيفو « ةماقإلاو ناذألا : يناثلا بابلا

 E امهمكحو « ةماقإلاو ناذألا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 .E منو LEE LD تموج يي جس ع كج امهتحص طورش : ةيتاثلا ةلأسملا

 ل م نذؤملا يف ةبحتسملا تافصلا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 ا EGRESS ةماقإلاو ناذألا ةفص يف : ةعبارلا ةلأسملا

 O ا م هدعب هب وعدي امو  ناذألا عماس هلوقي ام : ةسماخلا ةلأسملا

 A O O ةالصلا تيقاوم يف : ثلاثلا بابلا

 هيفو «اهكرات مكحو كلذ ةلدأو اهناكرأو ةالصلا طورش يف : عبارلا بابلا

E AM 1114 اس وش هدو هد EAS CESSES a a 

O SO ا ل ا ةبوتكملا تاولصلا ددع يف : ىلوألا ةلأسملا 

 ؟بجت نم ىلع : ةيناثلا ةلأسلا 5

E O I O اهطورش يف : ةثلاثلا ةلأسملا 

 اهناكرأ يف : ةعبارلا ةلأسملا  SS Eكن

12000001 O اهتابجاو يف : ةسماخلا ةلأسملا 

O. E ل ل يل يل اهننس ىف : ةسداسلا ةلأسملا 

E يي O O sa اهتالطبم : ةعباسلا ةلأسملا 

 ا ةالصلا يف هركي ام : ةنماثلا ةلأسملا 0۸

 ل ةالصلا كرات مكح : ةعساتلا ةلأسملا

 لئاسم هيفو ‹ عوطتلا ةالص يف : سماخلا بابلا :..................... ۲“

 كا ا ل نام انا اهتيعورشم نم ةمكحلاو اهلضف : ىلوألا ةلأسملا

E اا ا اهماسقأ يف : ةيناثلا ةلأسملا 

° 



 E 0 عوطتلا ةالص نم ةعامجلا هل نست ام : ةثلاثلا ةلأسملا

 د لل E بتاورلا ددع يف : ةعبارلا ةلأسملا

 0 ل هتقوو هلضفو رتولا مكح : ةسماخلا ةلأسملا

 e OS هتاعكر ددعو رتولا ةفص : ةسداسلا ةلأسملا

 ا ا DSRS اهيف ةلفانلا نع ىهنملا تاقوألا : ةعباسلا ةلأسملا

 ا : لئاسم هيفو « ركشلاو ةوالتلاو وهسلا دوجس يف : سداسلا بابلا

 E هبابسأو وهسلا دوجس ةيعورشم يف : ىلوألا ةلأسملا

 EES ؟ بجي ىتم : ةيناثلا ةلأسملا

 O E اا ا تم“: ةثلاخلا :ةلأسملا

 ا ا ا هتفصو هعضوم : ةعبارلا ةلأسملا

 دس ربت رك دوو دا و ا ةوالتلا دوجس : ةسماخلا ةلأسملا

 E OE 0012121 ركشلا دوجس : ةسداسلا ةلأسملا

 ا صم او رطب دما بلا هن جم اهمكحو ةعامجلا ةالص لضف : ىلوألا ةلأسملا

 عم يلصي نأ هيلع بجي له ىلص دقو دجسملا لجرلا لخد اذإ : ةيناغلا ةلأسملا

 1292 00 ؟ ًالوأ اهالص دق يتلا ةالصلا ةعامجلا

 O OLE ةعامجلا هب دقعنت ام لقأ : ةثلاثلا ةلأسملا

 0 ؟ةعامجلا كردت مب : ةعبارلا ةلأسملا

 O E O ةعامجلا كرتب رذعي نم : ةسماخلا ةلأسملا

 E 6 دحاولا دجسملا يف ةعامجلا ةداعإ : ةسداسلا ةلأسملا

 ل ةبوتكملا ةالصلا تميقأ اذإ ةالصلا مكح : ةعباسلا ةلأسملا

 ا ااا ا ؟ةمامإلاب قحأ نم : ىلوألا ةلأسملا

2 
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14 
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 E Sy هتمامإ مرحت نم : ةيناثلا ةلأسملا

 رك ا هتمامإ هركت نم : ةثلاثلا ةلأسملا

 E EE نيمومأملا نم مامإلا عضوم : ةعبارلا ةلأسملا

 E Oy مومأملا نع مامإلا هلمحتي ام : ةسماخلا ةلأسملا

 00 00001 مامإلا ةقباسم : ةسداسلا ةلأسملا

 0000 0 ةعامجلاو ةمامإلا يف ةقرفتم ماكحأ : ةعباسلا ةلأسملا

 N SA A Ca راذعألا لهأ ةالص يف : عساتلا بابلا

 م7 O N O ضيرملا ةالص ةيفيك -أ

 0000000000 ىلع لمتشتو رفاسملا ةالص -ب

 E اا : لئاسم هيفو « ةيعابرلا ةالصلا رصق : ًالوأ

 0 E رصقلا مكح يف : ىلوألا ةلأسملا

 E 0 0 0 ب رصقلا اهيف زوجي ىتلا ةالصلا ديدحت يف : ةيناثلا ةلأسملا

 E MC هعونو ةالصلا هيف رصقت يذلا رفسلا دح يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 NC ees niiri ؟ةماقالا ىر نمرصقي له ةعبارلا ةلأسملا

 E يا مل ةالصلا مامتإ اهيف رفاسملا ىلع بجي ىتلا تالاحلا : ةسماخلا ةلأسملا

 ۹٩۱ وا وسمو هبات :١ a a a a اهات

 ول يوب عم كلذ هل حابي نمو « نيتالصلا نيب عمجلا ةيعورشم يف : ىلوألا ةلأسملا

 E I عورشملا عمجلا دح يف : ةيناثلا ةلأسملا

 #4 .....................: لئاسم هيفو , ةعمجلا ةالص يف : رشاعلا بابلا

 E 00 ا كلذ ليلدو اهمكح : ىلوألا ةلأسملا

 51117 و دلال EARNS اجت ؟ بجت نم ىلع : ةيناثلا ةلأسملا

 هاب ل ا ل ا و ياا اهتقو : ةثلاثلا ةلأسملا

 E ل O O O ةبطخلا : ةعبارلا ةلأسملا

2 



 0-2 ةبطخلا ننس ىف : ةسماخلا ةلأسملا

 SS ةعمجلا ىف هلعف مرحي ام : ةسداسلا ةلأسملا

 E PE ةعمجلا كردت مب : ةعباسلا ةلأسملا

 EES EL ةعمجلا ةلفان يف : ةنماثلا ةلأسملا

 52000000 ةعمجلا ةالص ةيفيك : ةعساتلا ةلأسملا

 15ظششش ةعمجلا ننس ىف : ةرشاعلا ةلأسملا

 EE فوخلا ةالص ةيفيك : ةيناثلا ةلأسملا

 : لئاسم هيفو نيديعلا ةالص يف : رشع يناثلا بابلا

 O كلذ ليلدو اهمكح : ىلوألا ةلأسملا

 1171011000 اهطورش ىف : ةيناثلا ةلأسملا

 مي وما اهيف ىلصت ىتلا عضاوملا : ةثلاثلا ةلأسملا

SS Î56  

 »32002000 اهيف أرقي امو اهتفص : ةسماخلا ةلأسملا

 E ةبطخلا عضوم : ةسداسلا ةلأسملا

 11011111 ديعلا ءاضق : ةعباسلا ةلأسملا

 ا اهنسا: ةنماغلا ةلاسملا

 0 اهتيفيكو اهتقو : ةئلاثلا ةلأسملا

 TT اهيلإ جورخلا : ةعبارلا ةلأسملا

TT 



 OT اهليلدو فوسكلا ةالص مكح : ةيناثلا ةلأسملا

 نم و E نوم تنيك وأ راو 1و 12 E قا انج نو لام a a اهتقو : ةثلاغلا ةلأسلملا

 ص000 Eo هتيفيكو هنيفكت مكح : ةثلاثلا ةلأسملا

 0 كلذ ليلدو اهمكح . تيملا ىلع ةالصلا : ةعبارلا ةلأسملا

 E اهننسو اهناكرأو تيملا ىلع ةالصلا طورش : ةسماخلا ةلأسملا

 2050 اهتيفيكو اهلضفو تيملا ىلع ةالصلا تقو : ةسداسلا ةلأسملا

 110 اهب ريسلاو ةزانجلا لمح : ةعباسلا ةلأسملا

 aer هيف نسي امو ربقلا ةفصو تيملا نفد : ةنماثلا ةلأسملا

 000 اهتيفيكو اهمكح « ةيزعتلا : ةعساتلا ةلأسملا

 E ل ةاكزلا فيرعت ىف : ىلوألا ةلأسملا

 SER كلذ ليلدو ةاكزلا مكح : ةيناثلا ةلأسملا

 كر ل اهركنأ نم مكح : ةثلاثلا ةلأسملا

 0000 ًالخب اهعنام مكح : ةعبارلا ةلأسملا

EA 

4G A&A &® ®ه »عما همه عا » 



 E O E e ةاكزلا اهيف بجت يتلا لاومألا يف : ةسماخلا ةلأسملا

 طورش) بجت نم ىلعو « ةاكزلا باجيإ نم ةمكحلا ىف : ةسداسلا ةلأسلا

 E را ايو م ل o (اهبوجو

 اني SEN ا خل ل ا ل a اهماسقأ يف : ةعباسلا ةلأسملا

 انك 2 ل را لا ا دلا ةاكر + ةثماثلا ةلأسملا

 ٣۷| .................: لئاسم هيفو ‹ ةضفلاو بهذلا ةاكز يف : يناثلا بابلا

 ا ا ا ل ا اس ا كلذ ةلدأو امهيف ةاكزلا مكح : ىلوألا ةلأسملا

 OE SS OE RE O DSO اهرادقم : ةيناثلا ةلأسملا

 E SCE و ا N o اهطورش : ةثلاثلا ةلأسملا

 نب رخآلا ىلإ -ةضفلاو بهذلا- امهدحأ مض ىف : ةعبارلا ةلأسملا

 SOO OE ١ ىلحلا ةاكز يف : ةسماخلا ةلأسملا

 CO و يب ولا يوما عب داي عادا ةراجتلا ضوُرُع ةاكز يف : ةسداسلا ةلأسملا

 i SOs : لئاسم هيفو ‹ ضرألا نم جراخلا ةاكز يف : ثلاثلا بابلا

 EE a يود كامرا يملا كلذ ليلو ؟كتيع يتم : ىلوألا ةلأسملا

 E SEAS SE ا اهطورش : ةيناثلا ةلأسملا

 CE E ad بجاولا رادقم ىف : ةثلاثلا ةلأسملا

 EE EASELS EES لسعلا ةاكز يف : ةعبارلا ةلأسملا

 E SESSA EER SE زاكرلا ىف : ةسماخلا ةلأسملا

 للي ...................: لئاسم هيفو  ماعنألا ةميهب ةاكز يف : عبارلا بابلا

 E NSS مج ا وسمو هاب جا اهبوجو طورش : ىلوألا ةلأسملا

 WG SESE RAEN Î بجاولا ردق يف : ةيناثلا ةلأسملا

 ير ل ا را ا ا بجاولا ةفص ىف : ةثلاثلا ةلأسملا

 ا ماعنألا ةميهب يف ةطلخلا ىف : ةعبارلا ةلأسملا

{To 



 ..... : لئاسم هيفو ‹ رطفلا ةقدص : اهل لاقيو .رطفلا ةاكز يف : سماخلا بابلا

 111701131110000 كلذ ليلدو اهمكح يف : ىلوألا ةلأسملا

 ARSE يب هيو ل بهجت نم ىلعو اهطورش : ةيناثلا ةلأسملا

 21 0 25-1110 اهبوجو ةمكح ىف : ةثلاثلا ةلأسملا

 O جرخي مو بجاولا رادقم : ةعبارلا ةلأسملا

 E O اهجارخإو اهبوجو تقو يف : ةسماخلا ةلأسملا

 او د عا لا او اك لا لها: قفا سالا تالا

 NOSES كلذ ليلدو ؟ ةاكزلا لهأ مه نم : ىلوألا ةلأسملا

 A ةاكزلا مهل عفدت ال نيذلا دح يف : ةيناثلا ةلأسملا

 قيرفت دنع ةروكذملا ةينامثلا فانصألا ياعيتسا طرتشي له : ةئلاثلا ةلأسملا

 1 و ب و لا و لا دولاب يدا ليو يد را ورام بيق إو منو يئاوو يم علك ؟ةاكزلا

 20000 رخآ دلب ىلإ اهدلب نم ةاكزلا لقن يف : ةعبارلا ةلأسملا

 yy مايصلا باتك : ًاعبار

 .................... : لئاسم هيفو ‹ مايصلا تامدقم يف : لوألا بابلا

 EE هناكرأ نايبو مايصلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 ف ل سو ل ا كلذ ليلدو ناضمر مايص مكح : ةيناثلا ةلأسملا

 ER O مايصلا ماسقأ : ةثلاثلا ةلأسملا

 E هموص ةيعورشم نم ةمكحلاو « ناضمر رهش مايص لضف : ةعبارلا ةلأسملا

 ل ناضمر مايص بوجو طورش : ةسماخلا ةلأسملا

 252717111 1 هئاضقناو ناضمر رهش لوخد توبث : ةسداسلا ةلاسملا

 E ا اهمكحو موصلا ىف ةينلا تقو : ةعباسلا ةلأسملا

 هيفو . مئاصلا تارطفمو رطفلل ةحيبملا راذعألا يف : يناثلا بابلا

 170 1 اا ناتلأسم

 ري



 00 ناضمر يف رطفلل ةحيبملا راذعألا : ىلوألا ةلأسملا

 ل مئاصلا تارطفم : ةيناثلا ةلأسملا

 : ناتلأسم هيفو . هتاهوركمو مايصلا تابحتسم : ثلاثلا بابلا

 OR مايصلا تابحتسم : ىلوألا ةلأسملا

 E مايصلا تاهوركم : ةيناثلا ةلأسملا

 E مايصلا ءاضق : ىلوألا ةلأسملا

 EIST بحتسملا مايصلا : ةيناثلا ةلأسملا

 NE مايصلا نم مرحيو هركي ام : ةثلاثلا ةلأسملا

 و : لئاسم هيفو . فاكتعالا يف : سماخلا بابلا

 0 همكحو فاكتعالا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 ل E فاكتعالا طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 فكتعملل حابي امو هتابحتسمو فاكتعالا نامز : ةثلاثلا ةلأسملا

 Cis فاكتعالا تالطبم : ةعبارلا ةلأسملا

 E ؟ ةرم نم رثكأ رمعلا ىف د جحا بجي لھ : ةثلانلا ةلأسملا

 000 جحلا طورش : ةعبارلا ةلأسملا

 SR 1 كلذ ةلدأو ةرمعلا مكح : ةسماخلا ةلأسملا

 TOOT ةرمعلاو جحلا تيقاوم : ةسداسلا ةلأسملا

CTY 



 100000 0 000 جحلا ناكرأ يف : ىلوألا ةلأسملا

 ESE E CR ل جحلا تابجاو : ةيناثلا ةلأسملا

 ............: لئاسم هيفو ‹ يدهلاو ةيدفلاو تاروظحملا يف : ثلاثلا بابلا

 و رو ا SS مارحإلا تاروظحم يف : ىلوألا ةلأسملا

 رم ا دج و هسا او يسرب عر ع تاروظحملا ةيدف : ةيناثلا ةلأسملا

 ا وا ا ل هماكحأو يدهلا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 عر عل زاب اع ال اويكطإال عطول مكونا متنا ع وتس و ةرمعلاو جحا ةفص يف : عبارلا بابلا

 هيفو.ةنيدملا يف اهترايز عرشت يتلا نكامألا يف: سماخلا بابلا

 OEE PITT ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دجسم ةرايز : ىلوألا ةلأسملا

 E ملسو هيلع هللا ىلص هربق ةرايز : ةيناثلا ةلأسملا

 ةنيدملا يف اهترايز عرشت يتلا ىرخألا نكامألا : ةغلاغشلا ةلأسملا

 ل ا يا ا ل : لئاسم هيفو < ةيحضألا يف : سداسلا بابلا

 اهتيعورشم ةلدأو اهمكحو ةيحضألا فيرعت يف : ىلوألا ةلأسملا

 1 اهطورشو

 E ا ا ا هب ةيحضألا زوجت ام : ةيناثلا ةلأسملا

 ها و ةيحضألا يف ةربتعملا طورشلا : ةثلاثلا ةلأسملا

 0 1010123 2د د ةيحضألا حبذ تقو : ةعبارلا ةلأسملا

 ,os رشعلا تلخد اذإ ىحضملا مزلي امو « ةيحضألاب عنصي ام : ةسماخلا ةلأسملا

 E E REE SRE SS ةقيقعلا يف : عباسلا بابلا

 O E 6 اهتقوو اهمكحو ةقيقعلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

CTA 



 E SEAS ةقيقعلا يف حبذي ام رادقم : ةيناثلا ةلأسملا

 e هنذأ ىف ناذألاو . هكينحتو . هسأر قلحو « دولوملا ةيمست : ةثلاثلا ةلأسملا

 0000 داهجلا باتك : ًاسداس

 هيفو « هتاطقسمو « هطورشو < همكحو . هلضفو . داهجلا فيرعت : لوألا بابلا

 OS E O O O لئاسم

 e ؟نيعتي ىتمو « همكحو « هنم ةمكحلاو . هلضفو « هفيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 O O داهجلا طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 هل ل داهجلا تاطقسم : ةثلاثلا ةلأسملا

 ...................: لئاسم هيفو « مئانغلاو ىرسألا يف : يناثلا بابلا

 RE ا رافكلا ىرسأ مكح : ىلوألا ةلأسملا

 000 نيمناغلا نيب ةمينغلا ميسقت : ةيناثلا ةلأسملا

 E ED ا ءيفلا فرصم : ةثلاثلا ةلأسملا

 ...............: لئاسم هيفو ‹ نامألاو ةمذلاو ةندهلا يف : ثلاثلا بابلا

 N LE n رافكلا عم ةندهلا دقع : ىلوألا ةلأسملا

 0000 ةيزجلا عفدو ةمذلا دقع : ةيناثلا ةلأسملا

 O ا نامألا دقع : ةغلاثلا ةلأسملا

 ا و ل تاالماعملا باتك : ًاعباس

 ودود ا د مدع ئا فو وبلا يف لوألا يابلا

 ETT ETO همكحو عيبلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 OEE COE ا عيبلا ناكرأ : :ةيناكلا ةلاسملا

 مر ما و حاسما ياا قو رخال عيبلا ىلع داهشإلا : ةثلاثلا ةلأسملا

 E ا ل م ا عيبلا يف رايخلا : ةعبارلا ةلأسملا

۹ 



 EEE يل ا ا يي عيبلا طورش : ةسماخلا ةلأسملا

 ل E اهنع يهنملا عويبلا : ةسداسلا ةلأسملا

 O OO SL عيبلا يف ةلاقإلا : ةعباسلا ةلأسملا

 لا OR ا ا ل ةحبارملا دقع : ةنماثلا ةلأسملا

 IL ااا طيسقتلاب عيبلا : ةعساتلا ةلأسملا

 .........2................... لئاسم هيفو ابرلا يف : يناثلا بابلا مح

 COA م همكحو « ابرلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 كظ*ش 000ا هيرحت يف ةمكحلا : ةيناثلا ةلأسملا

 EP اا اا ابرلا عاونأ : ةثلاثلا ةلأسملا

 O CE O ةيوبرلا لئاسملا ضعبل روص : ةعبارلا ةلأسملا

 a 2 O ةو نضوقلا فلا ت اا حت

 1000 ا هتيعورشم ةلدأو  هفيرعت يف : ىلوألا ةلأسملا

 )537070000 00 هب ةقلعتملا ماكحألا ضعبو ‹ هطورش يف : ةيناثلا ةلأسملا

 جاع ابتلاه وذ و 0 ا و نهرا ف © خبازلا بالا

 e E هتيعورشم ةلدأو هانعم : ىلوألا ةلأسملا

 E ] ]ز] ]| 0018 هب ةقلعتملا ماكحألا : ةيناثلا ةلأسملا

° 



 e اهتيعورشم ةلدأو اهمكحو اهفيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 ESL A اهب ةقلعتملا ماكحألاو اهطورش : ةيناثلا ةلأسملا

 O ا : لئاسم هيفو ‹ نامضلاو ةلافكلا يف : نماثلا بابلا س

 000 اهتيعورشم ةلدأو ةلافكلا ىنعم يف : ىلوألا ةلأسملا

 DM ERS ا ا اهطورشو ةلافكلا ناكرأ : ةيناثلا ةلأسملا

 ب ا ةلافكلا ماكحأ ضعب يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 SC ل نامضلا يف : ةعبارلا ةلأسملا

 .....2.2.2.2.2.2................: لئاسم هيفو « رجحلا يف : عساتلا بابلا مسح

 51ش” 9 هعاونأو هتيعورشم ةلدأو هانعم : ىلوألا ةلأسملا

 ناسنإلا ىلع رجحلا وهو رجحلا نم لوألا عونلاب ةقلعتملا ماكحألا : ةيناثلا ةلأسملا

 كي رب و وي ب ا CR هسفن ةحلصمل

 ناسنإلا ىلع رجحلا وهو رجحلا نم يناثلا عونلاب ةقلعتملا ماكحألا : ةثلاثلا ةلأسملا

 ل ay ريل ةرتقاعل :كالاد#“

 ا a اهتيعورشم ةلدأو اهمكحو ةكرشلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا



 O وتس دوام و هد م ديم ل لاسم ةر نارا و اعا ركع تلات ت ا

 ET يي سلو وأ نك موتا و ين اهتيعورشم ةلدأو اهانعم يف : ىلوألا ةلأسملا

 E نا ا ا مو ةعفشلاب ةقلعتملا ماكحألا : ةيناثلا ةلأسملا

 E و ملا ET راوجلا ماكحأ يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 E اا 0 E تاقرطلا يف : ةعبارلا ةلأسملا

 ۲۹ .................: لئاسم هيفو ‹ تافالتإلاو ةعيدولا : رشع عبارلا بابلا 77

 E RL Sa اهتيعورشم ةلدأو اهفيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 E ا ل اهتحص طرش : ةيناثلا ةلأسملا

 E ل ل ا SMD ةعيدولاب ةقلعتملا ماكحألا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 ا 1 SSS تافالتإلا يف : ةعبارلا ةلأسملا

 OE اة ل ل ا : ناتلأسم هيفو . بصغلا يف : رشع سماخلا بابلا

 ا ل و ا ساما و سبب تاكا نا همكحو هفيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 O O بصغلاب ةقلعتملا ماكحألا يف : ةيناثلا ةلأسملا

 ا ا : لئاسم هيفو ‹ حلصلا يف : رشع سداسلا بابلا مك

 ا ل م ل هتيعورشم ةلدأو هانعم : ىلوألا ةلأسملا

 E ل ةماعلا حلصلا عاونأ يف : ةيناثلا ةلأسملا

 .OD يي ا ا و حلصلاب ةقلعتملا ماكحألا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 ” ا ر لاسم و الطسلا يذع لا نبال

 O ا ا ا اهمكحو اهانعم : ىلوألا ةلأسملا

 VE Sess ا ا ل و اهب ةقلعتملا ماكحألا : ةيناثلا ةلأسملا

 .O يس وما جس وجات مام ةقباسملا يف ضوعلا ذخأ طورش : ةثلاثلا ةلأسملا

 O د يا م ب : لئاسم هيفو « ةيراعلا : رشع نماثلا بابلا

26 



 ےس

 ىلا اياضولاو تيرا اا تاک افا

EF 

 . . . . اهب ةقلعتملا ماكحألا ضعب : ةثلاثلا ةلأسملا

 SSS و اهتيعورشم ةلدأو اهانعم : ىلوألا ةلأسملا

 2001 ا ا اهطورش : ةيناثلا ةلأسملا

 ل اهب ةقلعتملا ماكحألا ضعب : ةثلاثلا ةلأسملا

 2000 00 : لئاسم هيفو « تاوملا ءايحإ : رشع عساتلا بابلا

 RE E E OR همكحو هانعم يف : ىلوألا ةلأسملا

 د ا هب لصحي امو هطورش : ةيناثلا ةلأسملا

 SSS ا يا هب ةقلعتملا ماكحألا ضعب : ةثلاثلا ةلأسملا

 E SR O aa e Ok o تال

 OS O O اهمكحو اهانعم : ىلوألا ةلأسملا

 ا ل ل اهب ةقلعتملا ماكحألا : ةيناثلا ةلأسملا ظ

 ee E يوجب

 E ا اهمكحو ةطقللا ىنعم : ىلوألا ةلأسملا

 '5ظ 000 ااا ياا ةطقللا ماسقأ : ةيناثلا ةلأسملا

 SNES ONES اهب ةقلعتملا ماكحألا ضعب : ةثلاثلا ةلأسملا

 ل ل طيقللا يف : ةعبارلا ةلأسملا

 ر ا هنفو ع فقول! نورتدلاو ناقل بالا

 O E ا همكحو هانعم : ىلوألا ةلأسملا

 E هب ةقلعتملا ماكحألا : ةيناثلا ةلأسملا

 ................: لئاسم هيفو « ةيطعلاو ةبهلا : نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 E ES ا ا اهتلدأو اهانعم : ىلوألا ةلأسملا

 RES DE ا ةبهلا طورش : ةيناثلا ةلأسملا



 0 اهملعت ىلع ثحلاو اهانعم : ىلوألا ةلأسملا

 هعناومو « ثاريملا بابسأو « ةكرتلاب ةقلعتملا قوقحلا : ةيناثلا ةلأسملا

 0 ةثرولا ماسقأ : ةثلاثلا ةلأسملا

 ير ثرإلا رابتعاب ةثرولا ماسقأ : ةعبارلا ةلأسملا

 O ا بيصعتلا يف : ةسماخلا ةلأسملا

 SCE ل ا لا ةنداتعلا لاخلا

 IER NS ماحرألا يوذ يف : ةعباسلا ةلأسملا

 A OE a a هتيعورشم ةلدأو حاكنلا فيرعت 5 ىلوألا ةلأسملا

 ا حاكنلا ةيعورشم يف ةمكحلا : ةيناثلا ةلأسملا

E 



 ل ةجوزلا رايتخاو حاكنلا مكح : ةثلاثلا ةلأسملا

 SE ONE ا اهبادآو ةبطخلا ماكحأ نم : ةعبارلا ةلأسملا

 1700 ةبوطخلا ىلإ رظنلا مكح : ةسماخلا ةلأسملا

 ES هناكرأو حاكنلا طورش : ةسداسلا ةلأسملا

 O حاكنلا يف تامرحلا : ةعباسلا ةلأسملا

 O ةيباتكلا حاكن مكح : ةنماثلا ةلأسملا

 هيفو « سرعلا ةميلوو . هتابجاوو جاوزلا قوقحو قادصلا يف : يناثلا بابلا

 O همكحو هتيعورشمو قادصلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 N O م ةو ههو مدح ةيتاقلا ةلاسلا

 O 00000 قادصلا يف ةالاغملا مكح : ةثلاثلا ةلأسملا

 ا ب و ةيجوزلا قوقحلا : ةعبارلا ةلأسملا

 ل ل RS حاكنلا نالعإ : ةسماخلا ةلأسملا

 Ea ا ............ حأكنلا يف ةميلولا : ةسداسلا ةلأسملا

 E O سرعلا ةميلو ةوعد ةباجإ مكح : ةعباسلا ةلأسملا

 1510100101010 0 ؟نوكي نم ديبو قالطلا مكح : ةيناثلا ةلأسملا

 يا م ل وا قالطلا ظافلأ : ةثلاثلا ةلأسملا

 000 همكحو ةنسلا قالط : ةعبارلا ةلأسملا

° 

YT 

۳1۳ 



 اا همكحو يعدبلا قالطلا : ةسماخلا ةلأسملا

 قب يي ل ةعجرلا : ةسداسلا ةلأسملا

 ا ا ا ااا ا 00131 ءاليإلا يف : سماخلا بابلا

 E. LOE 0001001010 06 راهظلا يف : سداسلا بابلا

 ...٠ Y۲ لئاسم هيفو « ناعللا يف : عباسلا بابلا

 EE sli oases هتمكحو هتيعورشم ليلدو ناعللا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 م ا OEE ا هتيفيكو هطورش : ةيناثلا ةلأسملا

 و Sa ناعللا ىلع ةبترتملا ماكحألا : ةثلاثلا ةلأسملا

 ٣٣١ .................... 1 لئاسم هيفو . دادحإلاو ةدعلا يف : نماثلا بابلا

 VE مد و انس و اهنم ةمكحلاو اهتيعورشم ليلدو ةدعلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 O DO E E ةدعلا عاونأ : ةيناثلا ةلأسملا

 0 O 000202115 اهيلع بترتي امو ةدعلا تامازتلا : ةثلاثلا ةلأسملا

 E STE دادحإلا يف : ةعبارلا ةلأسملا

 :CO دو ا ل ا ا نال م و : لئاسم هيفو . عاضرلا يف : عساتلا بابلا

 سوال ees همكحو هتيعورشم ليلدو عاضرلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 U oba عاضرلا ةبارق ىلع بترتي امو مرحلا عاضرلا طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 OE يو ASSO STA عاضرلا تابثإ : ةثلاثلا ةلأسملا

 .OE ا E : لئاسم هيفو < اهماكحأو ةناضحلا يف : رشاعلا بابلا

 UE ia besna نوكت نمو اهمكحو ةناضحلا فيرعت 5 ىلوألا ةلأسملا

 E EN EERE ةناضحلا عناومو نضاحلا طورش ىف : ةيناثلا ةلأسملا

 E aS ربو ا ةناضحلاب ةقلعتملا ماكحألا نم : ةثلاثلا ةلأسملا

 مالا ....................: ناتلأسم هيفو « تاقفنلا يف : رشع يداحلا بابلا

 مضر O EMS ADO اهعاونأو ةقفنلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا



 00000000009 مئاهبلاو كيلامملا ةقفن : ةيناثلا ةلأسملا

 ع

OE O ETE تايانحلا باتك , ارشاع 

 E ل اهماسقأو ةيانحلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 '5ه0 سفنلا ىلع ةيانجلا : ةيناثلا ةلأسملا

 A ا ا لتقلا عاونأ : ةثلاثلا ةلأسملا

 ا م ا سفنلا نود ام ىلع ةيانجلا : ةعبارلا ةلأسملا

 000 0 : لئاسم هيفو « تايدلا يف : يناثلا بابلا

 ل و ا اهفيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 E اهنم ةمكحلاو « كلذ ليلدو اهتيعورشم : ةيناثلا ةلأسملا

 TATO TEE اهلمحتي نمو ةيدلا بجت نم ىلع : ةثلاثلا ةلأسملا

 N اهريداقمو تايدلا عاونأ : ةعبارلا ةلأسملا

 ETERS : لئاسم هيفو « ةماسقلا يف : ثلاثلا بابلا

 OD E اهتمكحو اهمكحو اهفيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 SOE ا ةماسقلا طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 و O ا E ةماسقلا ةفص : ةثلاثلا ةلأسملا

 LENE O د يال ا ل دودحلا باتك : رشع يداح

 لئاسمو « اهنم ةمكحلاو ءاهتيعورشمو . دودحلا فيرعت يف : لوألا بايلا

 ESSENSE a : لئاسم هيفو « ىنزلا دح ىف : يناثلا بابلا



 ا ؟ىنزلا تبشي مب : ةثلاثلا ةلأسملا

 ۳۹ ....1..................2: لئاسم هيفو « فذقلا دح يف : ثلاثلا بابلا

 نعل وس سا سر ساو هلي وتس وم جاوا همكحو فذقلا ىنعم : ىلوألا ةلأسملا

 اا 0 هنم ةمكحلاو « فذقلا دح : ةيناثلا ةلأسملا

 مام INDE SG n فذقلا دح سناجيإ طورش : ةثلاثلا ةلأسملا

 ل ا م esd فذقلا ّدح ةماقإ طورش : ةعبارلا ةلأسملا

 ل٣۷ ...................1: لئاسم هيفو «رمخلا براش دح يف : عبارلا بابلا

 تال و و بالا ا ee هيرحت ةمكحو همكحو رمخلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 ل ؟تبثي مو « هطورشو رمخلا براش دح : ةيناثلا ةلأسملا

 E مم م وباب و وبا اهب راجتالاو تاردخلا مكح : ةثلاثلا ةلأسملا

 ۳Yo ......................: لئاسم هيفو ‹ ةقرسلا دح يف : سماخلا بابلا

 سا ل اهيف دحلا ةماقإ نم ةمكحلاو اهلعاف دحو اهمكحو ةقرسلا ىنعم : ىلوألا ةلأسملا

 WY ل م ا ةقرسلا دح وجو طورش : ةيناثلا ةلأسملا

 كولا مكب قوتك ع ع قراسلل قورسملا ةبهو « ةقرسلا دح يف ةعافشلا : ةثلاثلا ةلأسملا

 تاير ea مل ووو طم طقوم ونمو م lot هعضومو عطقلا ةيفيك : ةعبارلا ةلأسملا

 مإل4 .....-..2.................: لئاسم هيقو ريزعتلا يف : سداسلا بابلا

 ان ا هول ودرج ب ا هنم ةمكحلاو « همكحو « ريزعتلا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 اة“ redana ا ا ا ريزعتلا بجوت ىتلا يصاعملا عاونأ : ةيناثلا ةلأسملا

 E O 1ٍ01 ريزعتلا رادقم : ةثلاثلا ةلأسملا

 i SMe Saab ةيريزعتلا تابوقعلا عاونأ : ةعبارلا ةلأسملا
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 دا زو وا و اروا یم ایاز ورمل ا راو ن
 ةيدوعسلا ةكبرصلا كاملا ف

 ةرو لا ةت يدلل فيرا يحتمل ةكابطل
 ميال در مي نأ اَعرَسَسِذإ

 ةكشلاوباكلا وص فرتيلا قلا باك
 م

 رقع ےس

 ا ا ورا( ترو رع ے ےہ ےس رک 2٦
 يزن ¢ نيياسملا موم عوي مفتي نأ هللا

 VIS FN AAT رر الر اک

 AIDES وه م ےس يف ے ص ٩
 ts 4 ےک « ب 7 ص ر

 2 ر ا کک د دص ا جب ص ہا

 همولغو يلا هللا باكر د فة م يظملا هدو هج لع ءار ا سخا
 : وار کو

 رلسو هيلع هل اص نيالا دل وسر ورسو ةو
 و ا

 قيفولا لو هللاو



0 

 هعيفو» و هللاروعب

 يف هَ باتڪڪلا اذدهذيِضتدَت
 00 اف اس ا ل اس هر د اسجل نت

 9 ٠ ۹ سس 2

ODEDب لز  

E E 

 فارشإب
rE 

 ھم
 ے ا سس هل و۰ ار طو هب

 اود وتم زوو تلل دراو

 ناشر زو والو
 ۱-۲۰۰٤ مَع


